SIA GRIFS AG
ILGTSPĒJAS
PĀRSKATS
2021
Šī nefinanšu pārskata sagatavošana ir atskaites punkts godprātīgai saimniekošanai un
apņēmības paušanai šādi saimniekot arī nākamajā savas pastāvēšanas desmitgadē.

SATURA RĀDĪTĀJS
Ievads ........................................................................................................................................................................1
1.

GRIFS AG raksturojums _________________________________________________________________________ 2
1.1.

pamatpakalpojumi .............................................................................................................................................................. 3

1.2.

papildpakalpojumi .............................................................................................................................................................. 3

1.3.

GRIFS AG parvalde ............................................................................................................................................................... 5

2.

GRIFS AG strateģiska virzība ____________________________________________________________________ 6
2.1.

Grifs aģ ģlobalie merki ...................................................................................................................................................... 8

2.2.

strateģiskie uzstadījumi .................................................................................................................................................... 9

2.3.

nozīmīģakie planotie attīstības projekti .................................................................................................................... 9

2.4.

pretkorupcijas proģramma............................................................................................................................................ 10

2.5.

atbildība par nozares attīstību ..................................................................................................................................... 11

3.

Darbības radītaji parskata perioda ____________________________________________________________ 16
3.1.

pamatdati par 2021.ģadu ............................................................................................................................................... 16

3.2.

atzinības un apbalvojumi ............................................................................................................................................... 17

4.

Orientacija uz klientu ___________________________________________________________________________ 20
4.1.

klientu struktura ................................................................................................................................................................ 21

4.2.

klientu apkalposana .......................................................................................................................................................... 24

4.3.

klientu apmierinatība ...................................................................................................................................................... 24

4.4.

klientu atsauksmes............................................................................................................................................................ 25

5.

Darbinieki un darba vide _______________________________________________________________________ 26
5.1.

nodarbinatība ...................................................................................................................................................................... 26

5.2.

apmacības.............................................................................................................................................................................. 34

5.3.

darba aizsardzība ............................................................................................................................................................... 34

5.4.

iekseja komunikacija ........................................................................................................................................................ 46

6.

Saikne ar sabiedrību ____________________________________________________________________________ 48
6.1.

korporatīva sociala atbildība ........................................................................................................................................ 48

6.2.

areja komunikacija ............................................................................................................................................................ 49

6.3.

sabiedrības atbalsta proģramma ................................................................................................................................ 50

7.

Ietekme uz vidi __________________________________________________________________________________ 57
7.1.

vides aizsardzība uznemuma ....................................................................................................................................... 57

7.2.

nozīmīģakas vides aizsardzības iniciatīvas ............................................................................................................ 58

AINARS BUNDULIS
GRIFS AG VADES LOCEKLIS
GRIFS AG 19 darbības ģadi arvien
noteiktak uzrada ieģuldīta darba
atdevi un liecina, ka nemainīģi esam
uz pareiza cela. 2021. ģads ir
pieradījis, ka uznemumam pastavet
palīdz darbs ilģtspejas un socialas
atbildības joma. Ir svarīģi saģlabat un
attīstīt uznemuma ilģtermina darbībai
nepieciesamos resursus, ka arī
nostiprinat darbinieku lojalitati.
Stabilitate ir uznemuma pastavesanas
ģarants.
Kontaktinformācija
SIA GRIFS AG
Ulbrokas iela 42G, Rīģa
Tel 67813710

Šī nefinanšu pārskata sagatavošana ir atskaites punkts
godprātīgai saimniekošanai un apņēmības paušanai šādi
saimniekot arī nākamajā savas pastāvēšanas desmitgadē.
Šajā pārskatā lielākoties sniegti dati par aktivitātēm un darbības
rezultātiem 2021. kalendārajā gadā. Taču dažviet iekļauta
informācija arī par senākiem procesiem, lai esošās situācijas un
darbības konteksta raksturojums būtu pilnvērtīgāks.
GRIFS AG savā darbībā vienmēr ir ļoti augstu vērtējis cilvēkresursu
vadības, korporatīvās sociālās atbildības un ietekmes nozīmi uz
apkārtējo vidi.
Šis ir desmitais GRIFS AG korporatīvās sociālās darbības pārskats,
kas fokusēts tieši uz ilgtspējīgai uzņēmuma attīstībai svarīgiem
jautājumiem:

www.ģrifsaģ.lv
facebook.com/GRIFSAG
twitter.com/GRIFSAG

Korporatīvā sociālā politika.
Saikne ar sabiedrību un izglītojošas aktivitātes.
Darbinieki, viņu izaugsmes iespējas un darba vide.
Ietekme uz apkārtējo vidi un ieguldījums tās aizsardzībā.
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1. GRIFS AG raksturojums

Drošības kompānija GRIFS AG ir dibināta 2002. gadā un šobrīd var lepoties ar vairāk nekā 19 gadu pieredzi
drošības pakalpojumu nodrošināšanā. GRIFS AG ir vienīģais Latvijas kapitāla apsardzes uzņēmums, kas
darbojas visās Baltijas valstīs, nodrošinot darbu 2080 darbiniekiem un apsargājot vairāk nekā 25 560
fiziskās un tehniskās apsardzes objektus. GRIFS AG Latvijā nodrošina 571 darba vietas un šobrīd ir viens
no vadošajiem apsardzes nozares uzņēmumiem. Uzņēmumam Latvijā ir vairāk nekā 7450 klientu un
apsargājamo objektu. GRIFS AG ir viens no GRIFS AG International koncerna meitasuzņēmumiem, kur 80%
koncerna pamatkapitāla daļu veido Latvijas kapitāls, bet 20% pieder Norvēģijas uzņēmumam AUTOGUARD
AS. GRIFS AG uzņemas civiltiesisko atbildību par klientiem nodarītajiem personāla un/vai īpašuma
zaudējumiem līdz 6 000 000 EUR.
GRIFS AG ir Industrialas drosības sertifikats, Latvijas Republikas
Apsardzes darbības speciala licence tehniskas apsardzes
pakalpojumu snieģsanai un strada pec kvalitates vadības sistemas
aktuala ISO 9001:2015 standarta.
Fiziska apsardze, mobila kontroles ģrupa, tehnisko sistemu
montaza un apkalposana pieejama visa Latvijas teritorija.
Tehniska apsardze pieejama Rīģas un Pierīģas reģiona.
GRIFS AG ģalvena uzmanība koncentreta uz tirdzniecības centru,
lielveikalu, biroju eku, razosanas objektu un teritoriju apsardzi, ka
arī izstradato iztrukumu noversanas proģrammu. Pakalpojumu
pamata ir orientesanas uz preventīvo pasakumu nodrosinasanu –
risku analīze un to noversanas metozu noteiksanu. Klientam
snieģtais piedavajums ir komplekss, tas ietver dazadus produktus
atkarība no risku noversanas efektivitates.
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1.1.

PAMATPAKALPOJUMI

TEHNISKA APSARDZES (DIENNAKTS)
– apsardzes siģnalizacijas sistemas iekartas uzstadīsana
klientu objektos un ta piesleģums pie centralas apsardzes
pults nodrosina automatisku siģnalu parraidi no objekta
uz GRIFS AG centralo apsardzes pulti un mobilas ģrupas
ierasanos trauksmes ģadījuma.

FIZISKA APSARDZES
(DIENNAKTS VAI PEC KLIENTA VAJADZIBAM)
– apsardzes darbinieku izvietosana klientu īpasuma
apsarģasanai.

DROSIBAS SISTEMU
(apsardzes un uģunsdrosības siģnalizaciju, video
noverosanas un piekluves kontroles iekartas)
projektesana, uzstadīsana un apkalposana.

1.2.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi visbiezak ir pamatpakalpojumu papildinoss elements, bet ir klientu ģrupas, kuru
vajadzības ka ģalveno pakalpojumu prasa izmantot tikai papildpakalpojumu.
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GRIFS AG piedavatie papildpakalpojumi:
•

pasakumu apsardze;

•

patrulesana (diennakts) – operatīvas ģrupas izbraukumi uz klientu objektiem saskana ar līģuma
nosacījumiem vai apsardzes pults dezuranta norīkojumu;

•

mobila trauksmes poģa – klients, nospiezot poģu, parraida trauksmes siģnalu uz centralo apsardzes
pulti. Dezurants to apstrada un nosuta uz so objektu tuvako mobilo ģrupu. Mobila ģrupa ierodas
objekta un veic visus pasakumus pretlikumīģo darbību noversanai;

•

mobilas kontroles ģrupas pakalpojums – veikalu kontrole, kases un darba vietas parbaude,
provokaciju kontrole, personala parbaude, pieģadataju parbaude, slepta noverosana ar merki
noverst iztrukumus;

•

videonoverosana, pieklusanas kontroles sistemas un drosības koncepciju izstrade klienta
uznemumam un to ieviesana;
informacijas centru pakalpojumi – tirdzniecības centros ir izveidots informacijas centrs, lai snieģtu
apmekletajiem zinas par tirdzniecības centru, ka arī lai koordinetu informacijas plusmu starp centra
administraciju un nomniekiem, tirģotu davanu kartes un klientu/lojalitates kartes, atbildetu uz
telefona zvaniem;

•

•

precu aizsardzības sistemas – tas informe tirdzniecības objekta darbiniekus un/vai apsardzes
darbiniekus par to, ka no veikala tiek iznesta prece, par ko nav veikta samaksa;

•

video monitorinģs – GRIFS AG Operatīva dezurdala visu diennakti var sekot līdzi notiekosajam
objekta un drosības draudu ģadījuma operatīvi pienemt lemumu par talakajam darbībam;

•

SMS papildpakalpojums – klients mobilaja talrunī sanem SMS, kad un cikos tiek uzlikta vai nonemta
siģnalizacija un nostrada trauksme;

•

atsleģu uzģlabasana – trauksmes siģnala ģadījuma GRIFS AG mobilas ģrupas darbinieki ar klienta
atlauju var apsekot objektu no iekspuses;

•

apsardzes Kasko – ta ir fikseta menesa maksa tehniskas apsardzes klientiem, kas vajadzības
ģadījuma sniedz tehnika izsaukuma maksu. Tadejadi klientiem tiek piedavats maksat katru menesi
pavisam nelielu naudas summu un izvairīties no lielakas summas izdevumiem uzreiz pie tehnika
apmeklejuma.
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1.3.

GRIFS AG PARVALDE

Par GRIFS AG darbību atbild valde. Valde plano un vada ne vien GRIFS AG Latvija, bet arī visa holdinģa
strateģisko virzību. Valde ir trīs valdes locekli, kuri atbild par uznemuma strateģisko virzību un piecu ģadu
strateģisko planu. GRIFS AG valdes locekli apstiprina uznemuma budzetu un reizi ceturksnī valdes sede to
parskata. Ieverojot korporatīvas parvaldības principus, izstradata un apstiprinata valdes loceklu ievelesanas,
atsauksanas un amata atstasanas tiesību ka rtība, atlīdzības un izdevumu seģsana, ka arī interesu konflikta
identificesana valdes loceklu darbība.
Katrs GRIFS AG International valdes loceklis ir atbildīģs par kadu noteiktu darbības virzienu:

AINARS BUNDULIS valdes loceklis
Par uzņēmuma operatīvo darbību

TERJE NILSENS valdes loceklis
Par jaunām tehnoloģijām drošības pakalpojumu
sniegšanā un to izmantošanas izvērtēšanu uzņēmumā

GUNTIS UZULIŅŠ valdes priekšsēdētājs
Par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un valsts
institūcijām

Katra Baltijas valstī ir valdes iecelts direktors, kurs nodrosina uznemuma darbību attiecīģaja valstī atbilstosi
noteiktajiem strateģiskajiem uzstadījumiem. Latvija uznemuma direktora funkcijas pilda valdes loceklis
Ainars Bundulis.
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2. GRIFS AG strateģiska virzība
Pieauģot darba apjomam, uznemuma izveidota Baltijas valstu strateģiska vadības ģrupa. Tas uzdevums ir
stradat pie GRIFS AG attīstības strateģijas Baltija, ka arī planot uznemuma turpmako paplasinasanos.
GRIFS AG misija, vīzija un vertības nav tikai vardi vien, mes esam tos izstradajusi kopa ar saviem
darbiniekiem.

MISIJA
Izverst darbību visa Baltijas reģiona un noteikt tirģu pakalpojumu kvalitates un biznesa prakses standartus,
ka arī rupeties par darbinieku un klientu apmierinatību.

VIZIJA
Noteikt tirģus tendences un apvienot tirģu, diktet pakalpojumu kvalitates un biznesa prakses standartus,
auģt visas biznesa jomas, nepartraukti attīstīt un pilnveidot pakalpojumus, ka arī rupeties, lai darbinieki butu
laimīģi, klienti apmierinati un procesi visos sektoros visa uznemuma butu kvalitatīvi.

VERTIBAS
Musu vertība ir godīgums – tas nozīme, ka mes izdaram to, ko apsolam, un ģaidam
to arī no citiem.

Ikviens no mums ir specīģs, bet vienoti mes esam vel stipraki, tapec GRIFS AG
vertība ir arī vienotība. Ta izpauzas palīdzība koleģim, pretimnaksana un atbalsta
snieģsana. Mus vieno arī veselīģa konkurence, jo līdz ar to mes auģam – katrs par
sevi un visi kopa.

Musu vertība ir arī atbildība par sava uznemuma telu, darba vidi un cilvekiem, ar
kuriem stradajam. Pirmaja vieta mums ir klienta drosība, ta ka mums ta ir uzticeta.
Cilveki mums uzticas, jo mes savu darbu veicam parliecinosi un ar smaidu.
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Turpinot stabilu izauģsmi, nodibinata holdinģa kompanija GRIFS AG International, kas atbild par vienotu
strateģisko attīstību ģrupas uznemumos SIA GRIFS AG Latvija, GRIFS OU Iģaunija, GRIFS AG UAB Lietuva.

GRIFS AG
Latvija

GRIFS AG
International

GRIFS AG
Lietuva

GRIFS
Igaunija

Ieviesot vienotu strateģiju visas Baltijas valstīs, ir uzsakts pieredzes apmainas process starp valstīm
strukturvienību līmenī. GRIFS AG Latvija reģulari sadarbojas ar GRIFS OU Iģaunija, GRIFS AG UAB Lietuva
sanaksmju, ka arī personīģu un attalinatu tiksanos veida.

GRIFS AG International
kapitāldaļu sadalījums
Norvēģija
20%
Latvija
80%

Pirmaja koncerna veidosanas posma par
GRIFS AG jauno kapitaldalu turetaju kluva
līdzsinejiem
īpasniekiem
piederosais
uznemums GRIFS AG International. GRIFS AG
International dalu sadalījums ir tads pats ka līdz
sim GRIFS AG: Ainaram Bundulim un Guntim
Uzulinam katram pieder 40%, bet Norveģijas
uznemumam AUTOGUARD AS, kura valdes
priekssedetajs ir Terje Nilsens, – 20%.

RISKU VADIBA
GRIFS AG risku vadības politikas merkis ir versts uz vīzijas, misijas un strateģijas īstenosanu un
pilnveidosanu visos uznemuma līmenos.
Risku vadība uznemuma GRIFS AG:
•

ir nepartraukts, strukturets un saskanots process visos orģanizacijas līmenos, lai identificetu,
novertetu un zinotu par iespejamiem draudiem un iespejam, kas var ietekmet orģanizacijas darbību
un nosprausto merku sasnieģsanu.
• nosaka, analize un kontrole tos riskus, kas butiski ietekme merku sasnieģsanu.
• palielina merku sasnieģsanas varbutību un samazina nenoteiktību un nepardomatu lemumu
pienemsanu orģanizacijas merku sasnieģsanai.
Riski tiek vadīti saskana ar Risku vadības proceduru.
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2.1.

GRIFS AG GLOBALIE MERKI

GRIFS AG no visiem ANO Ilģtspejīģas attīstības merkiem ir izvelejies sev aktualos, kuru sasnieģsana ir
apnemies snieģt savu ieģuldījumu.
•

4. merkis.
Nodrosinat ieklaujosu un kvalitatīvu izģlītību un veicinat muzizģlītības iespejas.
4.4. Līdz 2030. ģadam ieverojami palielinat to jauniesu un pieauģuso skaitu, kuriem ir
nodarbinatībai, pienacīģas kvalitates darba veiksanai un uznemejdarbībai piemerotas
prasmes — tostarp tehniskas un profesionalas prasmes. (Skatīt 29., 34.lpp.)

•

5. merkis.
Panakt dzimumu līdztiesību un iespejinat visas sievietes un meitenes.
5.5. Nodrosinat sieviesu pilntiesīģu un efektīvu līdzdalību un vienlīdzīģas iespejas
uznemties līderību visos lemumu pienemsanas līmenos politiskaja, saimnieciskaja un
sabiedriskaja dzīve. (Skatīt 29., 30.lpp.)
5.c Pienemt un nostiprinat pardomatas politikas un izpildamus tiesību aktus dzimumu
līdztiesības veicinasanai un pienacīģu iespeju nodrosinasanai visam sievietem un
meitenem visos līmenos. (Skatīt 29., 30.lpp.)

•

6. merkis.
Nodrosinat udens un sanitarijas pieejamību visiem un ilģtspejīģu parvaldību.
6.3. Līdz 2030. ģadam uzlabot udens kvalitati, samazinot piesarnojumu, izskauzot
atkritumu apģlabasanu poliģonos un līdz minimumam samazinot bīstamu kīmisku vielu un
materialu izlaisanu, uz pusi samazinot neapstradatu atkritumu īpatsvaru un butiski
palielinot to parstradi un drosu atkartotu izmantosanu visa pasaule. (Skatīt 63.lpp)
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•

8. merkis.
Veicinat noturīģu, ieklaujosu un ilģtspejīģu ekonomikas izauģsmi, pilnīģu un produktīvu
nodarbinatību, ka arī cilveka cienīģu darbu visiem.
8.5. Līdz 2030. ģadam nodrosinat pilnvertīģu un produktīvu nodarbinatību un pienacīģas
kvalitates darbu visam sievietem un vīriesiem, tostarp jauniesiem un personam ar
invaliditati, un vienadu darba samaksu par vienadi vertīģu darbu. (Skatīt 29.lpp)
8.6. Līdz 2020. ģadam ieverojami samazinat to jauniesu īpatsvaru, kuri nav iesaistīti ne
darba tirģu, ne izģlītība, ne apmacība. (Skatīt 27.lpp)

•

12. merkis.
Nodrosinat ilģtspejīģus paterina paradumus un razosanas modelus.
12.2. Līdz 2030. ģadam nodrosinat dabas resursu ilģtspejīģu apsaimniekosanu un lietderīģu
izmantosanu. (Skatīt 68.lpp)
12.5. Līdz 2030. ģadam ieverojami samazinat radīto atkritumu apjomu, īstenojot atkritumu
noversanas, mazinasanas, parstrades un atkartotas izmantosanas pasakumus. (Skatīt 60.,
62.,63.,67.,68.lpp)

•

16. merkis.
Veicinat miermīlīģu un ieklaujosu sabiedrību ilģtspejīģai attīstībai, nodrosinat taisnīģas tiesas
pieejamību visiem un izveidot efektīvas, atbildīģas un ieklaujosas institucijas visos līmenos.
16.5. Ieverojami samazinat visu veidu korupciju un kukuldosanu. (Skatīt 10.lpp)

2.2.
•
•
•
•
•

2.3.

STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI
Sniegt visus drosības pakalpojumus un but par vadoso so pakalpojumu kvalitates un standartu
noteiceju Baltijas valstīs.
Iepazīstināt klientus ar pakalpojumu efektivitates parametriem un pievienoto vertību klientu risku
un zaudejumu mazinasana.
Būt labi atpazīstamam, profesionalam uznemumam ar labu reputaciju, kurs ir pirma izvele
veiksmīģai sadarbībai ģan darbiniekiem, ģan klientiem.
Apgūt jaunus tirģus seģmentus ar jaunu pakalpojumu ieviesanu, nodrosinot pieprasījumu un
prasmīģi veicot virzīsanas pasakumus, tadejadi nostiprinot jau ienemtas tirģus pozīcijas.
Regulāri plānot un veikt pasakumus, kas nodrosinatu apkartejai videi draudzīģu uznemuma
darbību un radītu drosu un veselīģu darba vidi.

NOZĪMĪGĀKIE PLĀNOTIE ATTĪSTĪBAS PROJEKTI

Nemot vera uznemuma straujo izauģsmi, nozīmīģakais uzdevums tuvako ģadu laika ir saģlabat un vel vairak
uzlabot klientiem snieģto pakalpojumu kvalitati, kas jau sobrīd ir pielīdzinama Skandinavijas un citu Eiropas
valstu līmenim.
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ATTISTIBAS PROJEKTI 2022.GADA:
•
•
•
•
•
•

2.4.

Turpinat iesaistīties apsardzes nozares sakartosana, sadarbojoties ar valsts institucijam, nozares
uznemumiem un klientiem.
Turpinat darbu un fokuseties uz vertību palielinosu un ilģtspejīģu izauģsmi.
Attīstīt videi draudzīģu saimniekosanu, veidot ieintereseto pusu, tai skaita darbinieku, apzinu un
izpratni par dabas resursu efektīvu izmantosanu.
Turpinat darbinieku iesaistīsanu sabiedriskos projektos.
Turpinat orģanizet drosības kampanas berniem un informet sabiedrību par instrumentiem, ka
rupeties par savu un sava īpasuma drosību.
Turpinat efektivizet savu darbību un procesus visa uznemuma.

PRETKORUPCIJAS PROGRAMMA

GRIFS AG darbības ir verstas, lai noverstu korupcijas iespejamību uznemuma, veicinot ģodpratīģumu,
atklatību un atbildību uznemuma esosajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem un
pieģadatajiem.
Uznemums ir izstradajis kompleksu pieeju korupcijas noversanas pasakumiem, kas aptver ģan uznemuma
vertību nostiprinasanu, ģan saskanotu izpratni par korupcijas postosajam sekam un adekvatu rīcību to
noversanai. 1Uznemuma ir izstradata un ieviesta pretkorupcijas proģramma, ar kuru ir iepazinusies visi
uznemuma darbinieki. Pretkorupcijas princips ietver noteiktus un uz etikas normam balstītus rīcības
principus visu līmenu lemumu pienemsana, darījumu attiecības, uznemuma komunikacija ar darbiniekiem,
biznesa partneriem, medijiem, klientiem un citam personam. Pretkorupcijas proģramma balstas uz diviem
pamatprincipiem:
Uzņēmums aizliedz jebkāda veida kukuļošanu, gan tiešu, gan netiešu!
Uzņēmumā ir ieviesta pasākumu sistēma korupcijas novēršanai!
Pretkorupcijas proģramma ir Etikas kodeksu papildinosi noteikumi, kuros skaidri noteikta uznemuma
darbinieku, vadības un īpasnieku nostaja un rīcība situacijas, kuras var novest pie korupcijas.
Lai pretkorupcijas proģramma atbilstu GRIFS AG vajadzībam un risinatu tam aktualas problemas,
Uznemums veic kukulosanas risku noteiksanu/novertejumu. Sīs noteiksanas/novertejuma merkis ir izzinat,
kuras uznemuma darbības jomas ir iespejami vislielakie koruptīvas darbī bas draudi.
Pretkorupcijas principi ir aprakstīti uznemuma darbiniekiem saistosajos ieksejos dokumentos.
Pretkorupcijas proģramma paredz, ka darbiniekam par koruptīvam darbībam atbilstosi uznemuma noteiktai
darba kartībai un LR tiesību aktiem tiks piemerotas disciplinaras sankcijas.

1

ANO Ilģtspejīģas attīstības merkis 16.5.
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2.5.

ATBILDĪBA PAR NOZARES ATTĪSTĪBU

Apsardzes pakalpojumu nozare Latvija joprojam ir pietiekami nesakartota. Lai arī nozares devums valsts
ekonomika ir liels – tas apģrozījums viena ģada laika sasniedz vairakus simtus miljonus eiro - tas varetu but
daudz lielaks. Normatīvas vides nesakartotība veicina plasa peleka sektora eksistenci un rada iespejas
daudziem uznemumiem izvairīties no nodoklu maksasanas. Līdz ar to ieverojami naudas līdzekli aizplust
ģaram valsts budzetam.
Lielākās apsardzes un drošības kompānijas (pēc neto apgrozījuma 2020. gadā)
Vieta
`20 `19

Uzņēmums

Apgroz.,
milj.eiro

Izmaiņas
pret `19,
%

Peļņa,
milj.
eiro

1

1

G4S Latvia AS1

17,84

4,57

5,16

Peļņa
`19,
milj.
eiro
0,47

Rentab.,
%

Darbinieku
skaits

28,92

1184

Nodokļi
valsts
kopbudžetā,
trūkst.eiro
6752,18

2

3

GRIFS AG SIA

7,94

0,25

0,21

0,04

2,64

537

4107,90

3

4

LDZ apsardze SIA

7,73

7,21

0,16

0,08

2,07

469

3674,67

4

2

Uniforts SIA

4,88

-39,45

-0,10

0,21

-2,05

81

345.66

5

6

Eurocash1 Lv SIA

4,47

-15,18

0,08

0,52

1,79

380

2129,44

Avots: Dienas Bizness, pēc Lursoft (Uzņēmumu reģistra dati)

Veicot savu interesu aizstavību, GRIFS AG pielauj tikai leģitīmas lobesanas veidu, kas ir informacijas un ideju
izplatīsana ar merki ietekmet ar likuma pienemsanu saistītos viedoklus un pamudinat amatpersonas un
deputatus lobetajam velamai rīcībai.
GRIFS AG pauz vienotu nozares viedokli valsts amatpersonam tikai sadarbība ar Drosības Nozares
Kompaniju Asociaciju, Latvijas Darba deveju konfederaciju un citam interesu parstavniecībam par
jautajumiem, kas var ietekmet personu drosību.
Latvijas lielakie apsardzes uznemumi – SIA GRIFS AG un AS G4S Latvia – 2013.ģada nodibinaja Drosības
nozares kompaniju asociaciju (DNKA).
DNKA parskatu par apsardzes nozari var apskatīt GRIFS AG majaslapas www.ģrifsaģ.lv sadalas „Sociala
atbildība” apakssadala „Interesu parstavniecība”.
DNKA aktivitātēm var sekot līdzi:
•
•

majaslapa https://dnka.lv/
socialajos tīklos https://www.facebook.com/DrosibasNozaresKompanijuAsociacija/
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ARNIS VĒRZEMNIEKS
Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas
valdes priekšsēdētājs
Ilģģadēja pieredze publisko attiecību un
interešu pārstāvniecības jomā

GUNTIS UZULIŅŠ
SIA "GRIFS AG" valdes priekšsēdētājs
Pieredze apsardzes nozarē kopš 1996. ģada

JĀNIS ĀBELE
AS “G4S Latvia” Drošības funkciju
departamenta direktors un valdes loceklis
Apsardzes nozarē darbojas jau kopš 2002. ģada

DNKA ir apsardzes uznemumu orģanizacija, kuras biedri ir - SIA GRIFS AG, AS G4S Latvia un SIA USS Latvia.
Asociacija parstav vairak neka ceturto dalu no visiem nozare stradajosajiem.
Asociacija ir Latvijas Tirdzniecības un rupniecības kameras un Latvijas Darba deveju konfederacijas biedrs.
DNKA galvenais mērķis ir sekmet ilģtspejīģas apsardzes nozares attīstību, kas balstītos uz ģodīģu un
taisnīģu konkurenci, ka arī speka esoso normatīvo aktu ieverosanu.
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Butiskakie asociacijas vidēja un ilgtermiņa uzdevumi ir:
•
•
•
•
•
•

cīna par leģalu nodarbinatību un pilnīģu nodoklu nomaksu apsardzes nozare;
adekvata atalģojuma nodrosinasana apsardzes nozare stradajosajiem;
leģalajam biznesam konkuretspejīģas uznemejdarbības vides izveide;
dazadu auditoriju pusu izģlītosana par kvalitatīvu pakalpojumu drosības nozare;
apsardzes pakalpojumu publisko iepirkumu sistemas pilnveide;
publiska sektora atbildības veicinasana, izveloties apsardzes pakalpojuma sniedzeju.

Dalība DNKA sniedz iespeju uznemumam piedalīties likumdosanas izstrade, sadarboties ar valsts un
nevalstiskajam orģanizacijam.
Lai efektīvak un konstruktīvak sekmetu nozares sakartosanu, DNKA sadarbojas ar:
•
•
•
•
•
•

Iekslietu ministriju;
Valsts policiju;
Valsts ienemumu dienestu;
Valsts darba inspekciju;
Iepirkumu un uzraudzības biroju;
Latvijas Darba deveju konfederaciju.

DNKA AKTUALITATES 2021.GADA
Lielais uznemumu skaits nozare bija viena no problemam, bet ta pamazam risinajas, ieviesot licencesanu.
Ja vel trīs ģadus ieprieks nozare bija 500 uznemumu, tad sobrīd tie ir 407 uznemumu, liecina Valsts
policijas informacija. Kopuma, skatoties uz nozari, redzams, ka taja vel ir daudz risinamu problemu, bet
ir uzsakts pareizais kurss.
Izsniegtās speciālās atļaujas (licences)
Fiziskās apsardzes licences
Tehniskās apsardzes licences
Inkasācijas licences
Apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanas licences

2017
263
54
5
132

2018
277
52
4
174

2019
251
42
3
178

DNKA VEIKTIE PASAKUMI:
Publiskie iepirkumi
2021. ģada otraja pusģada DNKA aktuali bija ģrozījumi Publisko iepirkumu likuma, par ko reģulari tika
runats ģan DNKA biedrus sapulces, ģan ar iesaistītajam pusem, nemot dalību darba ģrupas. DNKA ir
iesnieģusi priekslikumus ģrozījumiem Publisko iepirkumu likuma, jo butiskas problemas rada zemakas
cenas ka vienīģa kriterija piemerosana apsardzes pakalpojumu iepirkumos. Tiesi publiskajos iepirkumos
visskaidrak izģaismojas enu ekonomika, kas tas darboniem sniedz prieksrocības. Godīģajiem komersantiem

13

ir ģruti konkuret ar komersantiem, kas biezi zemako cenu var piedavat tiesi uz aploksnu alģu rekina, tapec
uzskatam, ka iepirkumos par apsardzes pakalpojumiem zemaka cena nedrīkst but vienīģais kriterijs.
Pasutītajiem jau vairakus ģadus ir pieejamas DNKA vadlīnijas apsardzes pakalpojumu iepirkumu veiksanai
– to ieverosana sekme efektīva iepirkuma procesa norisi un kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu ieģadi.
Godīga konkurence
Latvija nav verojama tirģus nepilnība apsardzes darbības joma, tomer joprojam daudzos ģadījumos valsts
un pasvaldību institucijas un kapitalsabiedrības nevis orģanize apsardzes arpakalpojumu iepirkumus, bet
veido savus ieksejas drosības dienestus vai pat pasas piedalas apsardzes pakalpojumu iepirkumos.
Nepamatota valsts un pasvaldību kapitalsabiedrību iesaistīsanas uznemejdarbība aktuala arī citas nozares
un par so temu DNKA aktīvi diskuteja LTRK Konkurences neitralitates komiteja.
Situācija nozarē pamazām uzlabojas
Uz to norada jaunakie pieejamie radītaji. Valsts ienemumu dienesta (VID) kopbudzeta ienemumi ir pieauģusi
par 391 tukstoti eiro. VID administratīvo maksajumu parads 2020. ģada ir samazinajies par 4,4 miljoniem
eiro, salīdzinot ar 2019. ģadu. Videja bruto alģa nozare 2020. ģada pieauģa par 4,7%, sasniedzot 756 eiro.
Butiski uzlabojusies ir sadarbība starp VID un Valsts policiju, kas reģulari pie komersantiem veic parbaudes.
2020. ģada nodoklu auditos papildus aprekinata summa vairak neka 5 miljonu apmera. DNKA reģulari
diskute ģan ar politikas veidotajiem, ģan uzrauģosajam iesta dem par problemjautajumiem, ka arī virza
konkretas iniciatīvas enu ekonomikas ierobezosanai.
Ēnu ekonomika
Minimalo alģu vai mazak 2020. ģada sanema 20,2% apsardzes nozare nodarbinato. 2019. ģada sis skaits bija
vel auģstaks - 22,6%. Ir skaidrs, ka par sadu alģu apsardzes darbinieki nav ģatavi stradat un dala naudas tiek
maksata t.s. aploksnes. Butiski so situaciju palīdzes risinat Apsardzes darbības reģistrs. Saeima ģalīģaja
lasījuma apstiprinaja ģrozījumus Apsardzes darbības likuma 2021. ģada maija un ar 2022. ģada 1. juliju
Apsardzes darbības reģistrs saks darboties. Grozījumi paredz mainīt apsardzes komersantu reģistracijas
kartību, aizstajot esoso licencesanas kartību. Uznemums, ja tas atbildīs likuma noteiktajam prasībam, tiks
ieklauts reģistra ar noradi, kadus apsardzes pakalpojumus tas drīkst snieģt. Reģistrs veicinas informacijas
apmainu starp Valsts policiju un citam apsardzes darbību kontrolejosam institucijam, piemeram, Valsts
ienemumu dienestu – nodoklu un valsts socialas apdrosinasanas obliģa to iemaksu administresanai un Valsts
darba inspekciju – darba tiesiskas attiecības reģlamentejoso normatīvo aktu ieverosanas uzraudzībai un
kontrolei. DNKA reģulari seko līdzi Apsardzes darbības reģistra ieviesanai, lai ar so ģadu tas tiktu ieviests.
Covid-19 ietekme
Arī apsardzes nozare pedejos divus ģadus ir aizvadījusi Covid-19 ietekme. Kartības nodrosinasana
tirdzniecības vietas un sabiedriskos pasakumos ir butiska apsardzes nozare stradajoso uznemumu
ienakumu dala. 2020.ģada līdz ar veikalu sleģsanu un pasakumu atcelsanu samazinajas arī apsardzes
kompaniju darba apjoms, savukart sobrīd sakara ar drosības pasakumiem tirdzniecība un pakalpojumu sfera
trukst darbinieku. Apsardzes darbiniekiem ir nozīmīģa loma epidemioloģiskas drosības nodrosinasana, tacu
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sī misija nav vieģla. Darbinieki ir ilģstosi stradajusi paauģstinata stresa apstaklos – ta ir viena no lielakajam
rupem darba devejiem.

DNKA PLANI 2022.GADA
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana.
2022. ģada joprojam aktuala bus Covid-19 infekcijas izplatības ierobezosana. Apsarģi rupejas par visu
apmekletaju drosību, un tikai ieverojot visas valstī noteiktas prasības mums visiem kopa ir iespeja vīrusa
izplatību samazinat. DNKA biedru pieredze liecina, ka veikalos aizradījums cilvekiem lietot maskas un
prasība uzradīt sertifikatu nereti izsauc neģatīvas emocijas, un dusmas pret valdības lemumu tiek izģaztas
uz veikalu apsarģiem. Sīs profesijas parstavjiem reģulari ir jastrada paauģstinata stresa apstaklos, tapec
turpinasim informet iedzīvotajus but saprotosakiem un ieverot valdības pienemtos noteikumus. Tiesi
apsarģi ir tie darbinieki, kas veikalos ir atbildīģi par apmekletaju drosību, tapec vinu pienakums ir aicinat
cilvekus ieverot noteikumus.
Ēnu ekonomikas izskaušana, godīga nodokļu nomaksa.
Ka vel viens butisks izaicinajums arī soģad bus cīna ar enu ekonomiku. Neģodīģie uznemeji ne tikai kroplo
konkurenci un kaite apsardzes nozares prestizam, bet arī trauce klientiem sanemt kvalitatīvu un drosu
pakalpojumu. Uzrauģosajam valsts institucijam nozare esosais auģstais enu ekonomikas īpatsvars ir zinams
fakts, tomer līdz sim tas visai pasīvi uzklausa aicinajumus risinat so problemu. Iepriekseja ģada asociacija,
rakstot vestules valsts iestadem, centas pieverst uzmanību apsardzes pakalpojumu sniedzejiem, kas,
iespejams, nemaksa nodoklus. Arī saja ģada centīsimies pieverst uzrauģoso instituciju uzmanību sim
jautajumam.
Komersantu un darbinieku reģistra izveide.
Viens no 2022. ģada ģaidītakajiem notikumiem bus, Apsardzes darbības reģistra izveide, lai izskaustu
neģodīģu komercpraksi apsardzes pakalpojumu nozare. Reģistrs saks darboties no 1. julija un ceram ka tas
klus par efektīvu mehanismu apsardzes biznesa vides pilnveidosanai. DNKA turpinas sekot līdzi ieviesanas
procesam un lai ta izveide sasnieģtu izvirzītos merkus.
Publisko iepirkumu sistēmas sakārtošana apsardzes jomā.
Arī saja ģada asociacijas prioritate bus aktīva dalība Publisko iepirkuma likuma ģrozījumu izstradasana,
sniedzot priekslikumus par to, ka publisko iepirkumu konkursus padarīt pec iespejas caurspīdīģakus un
taisnīģakus. Valsts iestades joprojam ieperk apsardzes pakalpojumus par zemako piedavato cenu,
nepieversot uzmanību tam, ka sī zemaka cena ir sasnieģta un vai pakalpojuma sniedzejs par so summu vispar
pat teoretiski var nodrosinat alģas saviem darbiniekiem un visus parejos pakalpojumus un procesus, kas
atrunati līģuma. Pasreizeja situacija publiska sektora iepirkumu sistema liek secinat, ka valstī trukst vienota
redzejuma par iepirkuma procesu kopuma, ģan runajot par iepirkuma proceduram, ģan informacijas
atklatību un tas pieejamību un citiem butiskiem jautajumiem.
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3. Darbības radītaji parskata perioda
Parskata perioda, kas attiecinams uz 2021. ģadu, kopejie dati apliecina uznemuma stabilitati un stabilas
pozīcijas apsardzes tirģu.
•
•
•
•

3.1.

2021. ģada ir pieaudzis klientu un apsarģajamo objektu skaits.
Nav izpildīts noteiktais pardosanas apjoms uz 1 cilveku.
Salīdzinot ar 2020. ģadu, instalaciju apjoms ir palielinajies par 1,1%.
Postena stundu noseģums katra atseviska menesī atbilst noteiktajam velamajam stundu noseģuma
procentam.

PAMATDATI PAR 2021.GADU
Neto apgrozījums

8,89 miljoni eiro

Pārskata gada peļņa/ zaudējumi

0,75% (pirms nodokļu nomaksas)

Tehniskās apsardzes objektu pieaugums

1,6%

Fiziskās apsardzes stundu pieaugums

7,2%

Darbinieku skaits pārskata gada beigās

571

GRIFS AG neto apģrozījums, milj.eiro,
2019.- 2021.gads
8,89

9
8,8
8,6
8,4
8,2
8

7,92

7,94

2019

2020

7,8
7,6
7,4
2021

GRIFS AG apgrozījums 2021. gadā Latvija 8,89 miljoni eiro.

16

3.2.

ATZINĪBAS UN APBALVOJUMI

ILGTSPEJAS INDEKSS 2021 GADA –
ZELTA KATEGORIJA
2021.ģada GRIFS AG divos no pieciem korporatīvas
atbildības un ilģtspejas aspektiem- tirģus tiecības un vieteja
kopiena, sanema 100% kriteriju izpildi.

• 2013
• 2014
• 2015
• 2016
• 2017
• 2018
• 2020
• 2021

platīna ģrupa

• 2011
• 2012

zelta grupa

• 2010

sudraba grupa

bronzas grupa

GRIFS AG vēsturiskais sniegums Ilgtspējas indeksā.

• 2019

GRIFS AG ir uzsacis ilģtermina socialas atbildības attīstības celu, kas paredz vel lielakas rupes par
darbiniekiem, sabiedrību un vidi. Sociali atbildīģu pieeju nenosaka neviens likums, bet ieģuvums no sadas
saimniekosanas ir jutams tiesi ilģtermina. Ilģtspejas indeksa novertejuma tiek verteti vairaki darbības
aspekti: strateģiska planosana, atbildīģas tirģus attiecības, darba vide, apkarteja vide un vieteja sabiedrība.
Attīstot ilģtspejīģas darbības kriterijus un uzlabojot savu snieģumu, uznemums ir novertets ar zelta
kateģoriju. Tas apliecina, ka GRIFS AG demonstre atklatību un caurskatamību, visus butiskakos ilģtspejas
aspektus komunicejot publiski. Tapat tas nozīme, ka uznemums tiecas paplasinat un pielaģot savus riska
vadības procesus, ieklaujot tajos butiskakos korporatīvas atbildības aspektus. Uznemuma korporatīvas
atbildības strateģija ietver skaidrus un izmeramus merkus.

Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un attīstības institūta vadītāja un
Ilgtspējas indeksa koordinatore:
“Lai ģan ikdiena parliecinos, ka Latvija ir daudz labu un iekarojamu darba deveju, tomer joprojam ir
sajuta, ka tikai neliela dala patiesam doma ilģtermina un macas pielaģoties parmainam, atsakoties no
stereotipiem, proģnozejot nakotnes tendences, ieģuldot nozares attīstība un cilvekos. Drosības
kompanija GRIFS AG jau daudzu ģadu ģaruma demonstre ne tikai atbildīģu attieksmi pret saviem
darbiniekiem, bet ieģulda laiku un zinasanas, lai izskaustu enu ekonomiku un uzlabotu apsardzes
nozari kopuma. Tiesi sada attieksme ģarante stabilitati un drosību ne tikai sodien, bet ilģtermina.”
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GRIFS AG SANEM “DAZADIBA IR SPEKS” SPECBALVU
2021.ģada “Dazadība ir speks” apbalvosanas ceremonija papildus piecam kateģorijam – “Musu darbinieki”,
“Musu principi”, “Musu darba vide”, “Musu tirģus attiecības” un “Musu sazina” pieskīra specbalvas. GRIFS AG
sanemu specbalvu - par inovatīviem risinajumiem darbinieku piesaiste, un par atbildības uznemsanos enu
ekonomikas mazinasana apsardzes joma.
2020.ģada Sabiedrības inteģracijas fonda un Ventspils Auģsto
tehnoloģiju parka radīta kustība “Dazadība ir speks”, GRIFS AG sanem
balvu kateģorija “Musu sazina”. Ta tiek pieskirta par dazadības
vadības elementu ieviesanu sava uznemuma. Eksperti atzinīģi
noverteja vairakas GRIFS AG iniciatīvas, piemeram, nodrosinatu
darbaspeka mobilitati Latvijas teritorija – no reģioniem, kur darba
iespejas nav pietiekami plasas, uz vietam, kur darbs ir. Ka norada
eksperti, sī mobilitate tiek īstenota cienpilna un darbinieku
personisko velmju respektejosa maniere. Darba devejs nodrosina
darbinieku izģlītosanu par jautajumiem, kas skar komunikaciju un
sadarbību starp dazadam kulturatskirīģam ģrupam. Darba devejs
rīko informatīvos pasakumus, kas veicina izpratni un motive uz
cienpilnu rīcību ģan uznemuma starp koleģiem, ģan saskare ar
klientiem.
2019.ģada GRIFS AG sanema pateicību par piedalīsanos kustība
“Dazadība ir speks”. Sī ir brīvpratīģa darba deveju kustība, kura
apvienojas uznemeji, orģanizacijas, biedrības un nodibinajumi, valsts
un pasvaldību iestades, kas sava ikdienas darba veicina atvertību
dazadam sabiedrības ģrupam.
Jau 2019. ģada pasvertejuma eksperti uzteica īpasi labas iniciatīvas:
• centienus pielaģot darba vidi darbinieku vajadzībam;
• uznemuma vadības pieejamību darbiniekiem;
• labvelīģu un atbildīģu attieksmi pret darbinieku berniem.

STATUSS “GIMENEI DRAUDZIGA DARBVIETA 2021”

2011 -2023
GRIFS AG ieģust statusu “Gimenei draudzīģa darbavieta 2021” kateģorija LIELIE UZNEMUMI. Uznemumam
sīs status ir kops 2011.ģada un soģad tas pieskirts līdz 2023.ģadam.
Godinot ģimenem draudzīģako praksu ieviesejus starp darba devejiem Latvija, Sabiedrības inteģracijas fonds
pieskir “Gimenei draudzīģa darbavieta” statusu darbavietam ģan no privatuznemumiem, ģan arī valsts un
pasvaldību parvaldes un nevaldības orģanizacijam. Iniciatīvas merkis ir veicinat ģimenem draudzīģas darba
vides attīstību Latvija un vairot sabiedrības izpratni par to, ko nozīme ģimenem draudzīģa darbavieta.
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APLIECINAJUMS “LDDK LIDZSVARA BALVA 2021”
GRIFS AG sanem apliecinajumu par dalību Latvijas Darba deveju
konfederacijas (LDDK) labas prakses balvas konkursa darba
devejiem “LDDK LIDZSVARA BALVA 2021”.

BRONZAS LIMENA UZNEMUMS VID PADZILINATAS
SADARBIBAS PROGRAMMA
Padzilinatas sadarbības proģramma ir Valsts ienemumu dienesta
īstenota jauna sadarbības forma ar nodoklu maksatajiem, kur
kriterijiem atbilstosie uznemumi tiek atlasīti ieklausanai un
ģrupesanai trīs līmenos – Bronza, Sudrabs, Zelts. SIA GRIFS AG
International ir ieklauts bronzas līmenī.

DROSAKAIS UZNEMUMA AUTOPARKS 2019
Jau septīto ģadu apdrosinasanas sabiedrība “Balta” un
Satiksmes ministrija rīko konkursu “Drosakais
uznemuma autoparks”, kura merkis ir noskaidrot
Latvijas prasmīģakos un atbildīģakos autoparku
parvaldītajus un uzlabot kopejo satiksmes drosību.
2019.ģada kateģorija „Zemaka riska autoparki” ir
iekluvis arī GRIFS AG, sanemot bronzas kateģoriju.
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4. Orientacija uz klientu

GRIFS AG darbības pamata ir orientesanas uz klientu un kvalitatīvu pakalpojumu snieģsana. Uznemuma
merkis ir snieģt auģsti profesionalus drosības pakalpojumus, izmantojot to pieredzi, kas uzkrata saja nozare
pasaule, un vienlaikus paauģstinat apsardzes darbinieku profesijas prestizu Latvija.
Kvalitatīvi pakalpojumi un profesionali darbinieki ir tas kvalitates, kas GRIFS AG atskir no citiem Latvijas un
Baltijas apsardzes uznemumiem. Lai to apliecinatu, GRIFS AG strada pec kvalitates vadības sistemas
aktualajam ISO 9001:2015 standartam. Tapat GRIFS AG ģan jaunajiem, ģan ilģģadejiem klientiem un saviem
darbiniekiem nodrosina kompleksu apmacību proģrammu.
2021.ģada “Bureau Veritas Latvia” auditori
veica GRIFS AG kvalitates parvaldības sistemas
uzraudzības auditu atbilstosi starptautiskajam
standartam ISO 9001:2015. Audita laika ir
konstatets, ka GRIFS AG kvalitates parvaldības
sistema ir spejīģa izpildīt sertifikacijas
prasības un sasnieģt paredzetos rezultatus.
Sertifikacijas
sfera
atspoģulo
faktiski
notikusos procesus orģanizacija. Uzraudzības
audita laika neatbilstības nav konstatetas.
Uznemums ir rekomendejams tas kvalitates
vadības sistemas atbilstības standarta ISO
9001:2015 prasībam sertifikacijas turpinasanai.
Par sistemas efektivitati GRIFS AG ik ģadu parliecinas ieksejos un uzraudzības auditos. Ieksejie auditi
apliecina, ka uznemums strada efektīvi, attīstītas un nemitīģi pilnveido uz klientu orientetu pakalpojumu
snieģsanu. Sobrīd GRIFS AG auditus veic viens auditors. 2021. ģada notika 16 auditi, kuros auditeja visas
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uznemuma strukturvienības. To rezultati apliecinaja, ka kvalitates vadības sistema darbojas atbilstosi
standartam, ieksejiem procesiem un nodrosina klientu velmju un vajadzību izzinasana.

2021. ģada GRIFS AG turpinaja informet sabiedrību un klientus par drosības sistemu auditu, drosības
pasakumiem klienta objekta, reģulari veicot instruktazas un evakuacijas macības. Sabiedrības parstavjus,
klientus un klientu darbiniekus:
•

informejam par krīzes situacijam un rīcību sadas situacijas;

•

informejam par cilveku evakuaciju no krīzes objekta;

•

praktiski iesaistījam krīzes situacijas izspele.

•

apmacam, ka identificet riska faktorus, lai samazinatu zudumus un zadzības.

4.1.

KLIENTU STRUKTŪRA

GRIFS AG ir vairāk nekā 7450 klientu un objektu. GRIFS AG ir specializejies lielu sabiedrisko objektu
apsarģasana. Uznemuma klienti ir lielākie Latvijas tirdzniecības centri un citi sabiedriskie objekti.
GRIFS AG izverte katra klienta vajadzības un piedava nepieciesamo risinajumu. Uznemuma darbinieki tiek
apmacīti arī saskarsme ar cilvekiem, kas ir butiski sabiedrisko objektu apsarģasana. GRIFS AG apsardzes
pakalpojumus izvelas:
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GRIFS AG apsarģā arī ražošanas objektus un teritorijas. GRIFS AG kompleksā pieeja pakalpojuma
nodrošināšanā piedāvā klientam iespēju vispirms veikt drošības auditu konkrētajā objektā vai teritorijā, lai
izvēlētais pakalpojums atbilstu realitātē nepieciešamajam. Tas ietaupa ģan klienta laiku, ģan līdzekļus. GRIFS
AG apsardzes pakalpojumus izvēlas:

GRIFS AG klienti ir dažāda veida biroji, kā arī plašs privāto klientu loks. Ikviena klienta rīcībā ir GRIFS AG
speciālistu komanda, kas novērtēs riska vietas mājoklī un izstrādās Klienta dzīvoklim, privātmājai
individuāli vai birojam pielāģotu apsardzes sistēmas risinājumu. GRIFS AG apsardzes pakalpojumus izvēlas:
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GRIFS AG ir Industrialas drosības sertifikats, kas lauj apsarģat ar valsts noslepumu saistītas iestades,
strateģiski svarīģus objektus un dokumentus.
2021. ģada nosleģti 624 (2020.ģada 729) jauni tehniskas apsardzes līģumi un veikti 725 (2020.ģada
792) objektu piesleģumi ģan fiziskam, ģan dazadu jomu un meroģa juridiskam personam.
Esam uzsakusi ilģtermina fiziskas un tehniskas apsardzes pakalpojuma nodrosinasanu tados objektos ka
Neatliekamas medicīniskas palīdzības dienests (NMPD), Korupcijas noversanas un apkarosanas birojs
(KNAB), Pilsonības un miģracijas lietu parvalde, Nodrosinajuma valsts aģentura un DB Schenker loģistikas
centrs, LIDL (vairaki veikali), t/c Juģlas Centrs, Livonia Print, kas ir Ziemeleiropa viens no lielakajiem
ģramatu razosanas uznemumiem (tipoģrafija) u.c.

GRIFS AG ATBILDIBA
Saskana ar GRIFS AG un klienta standarta līģuma īpasajam saistībam un saskana ar Latvijas Republikas
likumdosanu GRIFS AG uznemas civiltiesisko atbildību par klientiem nodarītajiem personala un/vai īpasuma
zaudejumiem tehniskas apsardzes klientiem līdz 350 000 EUR par katru ģadījumu un fiziskas apsardzes
klientiem līdz 6 000 000 EUR.
Par saudzīģu attieksmi pret klienta īpasumu ir atbildīģs katrs GRIFS AG darbinieks. Darba līģumos ir atrunata
katra darbinieka materiala atbildība.
Saskana ar GRIFS AG noteikto kartību darbiniekam aizlieģts piesavinaties klienta preci, par to nesamaksajot,
un veikt jebkadas prettiesiskas darbības ar klienta īpasumu. Darbinieka pienakums ir noverst atklatos
bojajumus un nekavejoties zinot savam tiesajam vadītajam par bojajumiem un kaitejumu.
GRIFS AG, apstradajot personas datus, ievero Visparīģas datu aizsardzības reģulas Nr.2016/679 prasības, ka arī
citas Latvija speka esosajas normatīvo aktu prasības. Uznemums ir izstradajis GRIFS AG Privatuma politiku, kura
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izskaidro, ka GRIFS AG apstrada fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenosanas kartību un ar personas
datu aizsardzību saistītos jautajumus. GRIFS AG Privatuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstradi,
ko veic GRIFS AG.

4.2.

KLIENTU APKALPOŠANA

Klientu apkalposana tiek īstenota pec izstradatas klientu apkalposanas proceduras. Tas merkis ir aprakstīt
Tirdzniecības un attīstības departamenta darbības, saistītas ar klientu apkalposanas procesu, ka arī
Tirdzniecības un attīstības departamenta, Tehniska departamenta, Apsardzes departamenta un Finansu
departamenta pienakumus un atbildību katra klientu apkalposanas procesa posma, lai nodrosinatu patiesi
kvalitatīvus pakalpojumus.

4.3.

KLIENTU APMIERINĀTĪBA

Lai veicinatu klientu lojalitati un snieģtu kvalitatīvus pakalpojumus, klientu apkalposanas specialisti veic
pecpardosanas zvanus, lai noskaidrotu vinu apmierinatību ar sanemto pakalpojumu, ka arī lai piedavatu
papildpakalpojumus.
No 01.01.2021. līdz 31.12.2021. tika veikti zvani 334 klientiem (2020. ģada 376 klients),
no kuriem 77.25% klienti piedalījas aptauja, 22.75% neatbildeja uz zvaniem, neģribeja
piedalīties aptauja, vai sniedza tikai dalejas atbildes uz jautajumiem. Analizejot datus no
pecpardosanas anketas, var secinat, ka 98.48% klienti ir apmierinati ar tirdzniecības
parstavju darbu. Ar drosības sistemu specialistu darbu apmierinati 97.68% klienti.
Klientiem snieģta pakalpojuma/servisa novertejuma apkoposana un analīze tiek veikta,
apkopojot informaciju no Darbu izpildes aktiem, ko aizpilda klients, kad objekts ir
piesleģts vai tiek veikti remonta darbi. 2021. ģada tika aizpildīti 5197 akti, veicot objektu
apmeklejumus.
(2020. ģada 4257 akti). Telefoniski veiktas 1770 klientu
konsultacijas/vienosanas. Kopuma var secinat, ka klienti ar GRIFS AG darbu ir
apmierinati. Kops 2019.ģada ieviesta elektroniska darbu izpildes aktu apstrade.

INFORMACIJAS PIEEJAMIBA
Lai nodrosinatu auģstu klientu apmierinatības līmeni, apkalposanas kvalitati un pakalpojamu pieejamību, klientu
ertībai pieejami sadi pakalpojuma kanali:
•
•
•
•
•

apkalposana pa talruni
;
atzvanīsanas loģrīks GRIFS AG majaslapa;
apkalposana klatiene biroja;
iespeja iesutīt jautajumus e-pasta;
socialie tīkli.

Popularakais klientu apkalposanas kanals ir apkalposana pa talruni.
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4.4.

KLIENTU ATSAUKSMES

Fiziskas apsardzes seģmenta uznemumam ir daudz plasi pazīstamu korporatīvo klientu. Ar tiem
izveidojusies ilģa un pozitīva sadarbība, par ko liecina arī atsauksmes. Klienti ir novertejusi GRIFS AG velmi
uzlabot pakalpojumu kvalitati, darbu ar saviem darbiniekiem un to, ka pasutītaja velmes tiek nostadītas
visauģstak.

GRIFS AG ir svarīģi zinat klientu viedokli par apsardzi un tas darbību, tas palīdz uzlabot musu pakalpojumu
kvalitati, ka arī paauģstinat klientu apkalposanas līmeni. GRIFS AG majaslapa www.ģrifsaģ.lv ikvienam ir
iespeja nosutīt ierosinajumus, atsauksmes, sudzības un jautajumus.
2021. ģada sanemtas 3 (2020.ģada 5) pateicības vestules par darbinieku rīcību un izpalīdzību apsarģajamos
objektos.
2021. ģada par 14,09% (2020.ģada 8.59%) pieaudzis jauno klientu skaits, kuri noradīja, ka izveloties
apsardzes firmu, sanemusi ieteikumus no GRIFS AG esosajiem klientiem, kaiminiem, drauģiem vai ģimenes
locekliem.
Sanemtas pateicības un atzinības ir publicetas ģan GRIFS AG majaslapa, ģan izliktas biroja pie sienas.

25

5. Darbinieki un darba vide

GRIFS AG personala vadības politika nosaka, ka katram darbiniekam ir jazina savi darba pienakumi,
atbildība, ieģuldījums pakalpojuma snieģsanas procesa, ka arī ģodpratīģi javeic vinam uzticetie pienakumi.
Attieksme pret darbu, pieredze un zinasanas – sīs vertības uznemuma tiek vertetas visauģstak.

5.1.

NODARBINĀTĪBA

Kopejais darbinieku skaits 2021. ģada beiģas ir 571 darbinieki, no tiem 515 Apsardzes departamenta.
Uznemuma vairak par 1 ģadu nostradajusi 341, kas ir 67,26 % no visiem stradajosiem.

Darbinieku skaita izmaiņas
600

571

571

500
400

341
277

300

2020
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Nodarbināto skaits

Vairāk par gadu
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Apsardzes departamenta darbinieku skaita sadalījums pēc
nostrādātā laika uzņēmumā
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Nemot vera pasaules un Latvijas situaciju pandemijas
ierobezojumu del, 2021. ģada potencialo darbinieku
meklesana principa tika veikta tikai caur interneta
portaliem. Bezdarba lī menis Covid-19 iezī me taja
ģada pieauģa un liels potencia lo darbinieku
skaits pas i mekle ja darbu ģan Rī ģa , ģan Latvijas
reģ ionos.
Arī 2021 ģada ikģadejais NVA Vakancu ģadatirģus–
nenotika, tacu Nodarbinatības valsts aģentura tapat
palīdzeja ar kandidatu atlasi, nosutot potencialo
kandidatu kontaktus un CV personala atlases
specialistei. Uzrunatas tika arī visas NVA reģiona
filiales, nosutītas vestules ar reklamas baneriem, kas
tika izvietotas uz informacijas stendiem. Septembra
menesī tika apzinatas lielakas Latvijas pilsetu avīzes
un interneta saites, kuras publice darba
sludinajumus.2

2

ANO Ilģtspejas attīstības merkis 8.6.
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Dati no darbinieku aptaujas:
Kā jūs uzzinājāt par darbu GRIFS AG?
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Lielakoties stradajosie pie mums 2021. ģada nemainīģi nonak pec portala www.ss.com ievietotajiem
sludinajumiem, ka arī drauģu vai pazinu ieteikumiem. Patstavīģi tiek apsekoti arī bezmaksas sludinajuma
portali - www.viss.lv, www.sludini.lv, www.zip.lv, www.mm.lv, reklama.lv, ka arī sadarbojamies ar daziem
maksas portaliem: cvmarket.lv, teirdarbs.lv. Reti, bet tiek izmantota arī sociala portala facebook.com
starpniecība, pie ka 2022. ģada tiks pastiprinati pieversta uzmanība.
Lai piesaistu potencialos darbiniekus stradat GRIFS AG – posmos: Jelģava – Olaine – Rīģa – Jelģava un Cesis –
Rīģa – Cesis, uznemums nodrosina bezmaksas transportu.
Arī 2021. ģada veiksmīģi turpinajam iesakto - 2017. ģada realizeto projektu, ar kura palīdzību piesaistījam
darbiniekus Rīģai no reģioniem. Gada laika apzinats liels skaits potencialo darbinieku no visas Latvijas
reģioniem. 2021. ģada decembrī musu uznemuma stradaja kopskaita 22 darbinieki no Ilukstes, Jekabpils,
Varaklaniem, Dauģavpils, Nauksenu nov., Saldus, Ventspils, Talsiem, Madonas, Preiliem, Balviem u.c.
pilsetam. Salīdzinajuma ar 2020. ģadu stradajoso darbinieku skaits ir par 26 darbiniekiem vairak.
Darbu atsak arī darbinieki, kas darba tiesiskas attiecības ar GRIFS AG bija izbeiģusi. 2021. ģada darbu GRIFS
AG atkartoti uzsaka 37 apsardzes darbinieki. Galvenie iemesli, kapec cilveki izvelas darbu GRIFS AG, ir
uznemuma stabilitate, atpazīstamība, socialas ģarantijas, parliecība par sakartotu darba vidi, patīkama
iepriekseja pieredze salīdzinajuma ar citam darbavietam, lojalitate pret uznemumu un ta vertībam.
Turpinas GRIFS AG Sadarbības līģums, kurs nosleģts 2019. ģada, ar biedrību “Latvijas Darba deveju
konfederacija” par Darbības proģrammas “Izauģsme un nodarbinatība” īstenosanu. 2019.ģada februarī un
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novembrī GRIFS AG tika orģanizeti karjeras atbalsta pasakumi “Ka klut par labu specialistu”, kuri notika
Eiropas Savienības fondu darbības proģramma/projekta “Karjeras atbalsts visparejas un profesionalas
izģlītības iestades” ietvaros. Pasakumos kopa piedalījas 53 Rīģas Tehniskas koledzas audzekni. 3
2021.ģada GRIFS AG prakses vietu nodrosinaja 5 studentiem no SIA “Biznesa auģstskola Turība”, Rezeknes
tehnikums, “Latvijas-Vacijas profesionalas izģlītības centrs” un divas prakses vietas no SIA “FN - SERVISS”
Macību centrs “Drosība”. Ka arī nodrosinaja 62 prakses vietas darbiniekiem no Macību centrs “”DAIZPON”
Profesionalas talakizģlītības proģramma - kvalifikacija Apsarģs. 4
GRIFS AG personāla atlase notiek, ievērojot dažādības vadības pamatprincipus: 5
•

•

•
•

Veikt personala atlasi, nemot vera tikai kandidata zinasanas, izģlītību
un profesionalas spejas, kas nepieciesamas, lai sasnieģtu uznemuma
izvirzītos merkus.
Nodrosinat vienlīdzīģas karjeras izauģsmes iespejas visiem
darbiniekiem. Jebkurs darbinieks var pieteikties uz aktualajam
vakancem. Uznemuma darbiniekiem karjeras planosana notiek, nemot
vera katra darbinieka potencialu, rekomendacijas, ieteikumus un
pasiniciatīvu.
Nodrosinat atalģojuma sistemu, kas paredz vienlīdzīģu atalģojumu par
vienadas nozīmes darbu ģan sievietem, ģan vīriesiem neatkarīģi no vecuma.
Noturet sabalansetu un daudzveidīģu personalu (vecuma, dzimuma un citas jomas).

Darbinieku vecuma profils
2020.ģadā

Darbinieku vecuma profils
2021.ģadā
Līdz 30
11%

Līdz 30
16%
Virs 51
41%

Virs 51
45%
31-50
43%

31-50
44%

ANO Ilģtspejīģas attīstības merkis 4.4.
ANO Ilģtspejīģas attīstības merkis 4.4.
5 ANO Ilģtspejas attīstības merkis 5.5., 5.c un 8.5.
3
4
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GRIFS AG 2021. ģada saģlaba darbinieku vecuma daudzveidība robezas no 18 ģadiem līdz 81 ģadiem. Par
5% samazinajies darbinieku skaits vecuma līdz 30 ģadiem, par 1% pieaudzis darbinieku skaits vecuma no
31 līdz 50 ģadiem, par 4% pieaudzis darbinieku skaits vecuma virs 51 ģadiem.
Nozares specifika nosaka, ka GRIFS AG ir jutams vīriesu parsvars, uznemuma strada 473 vīriesi (82,84%) un
98 sievietes (17,16%).6

17,16%

82,84%

Vadosos amatos tiek nodarbinati 81 darbinieku, no tiem vīriesi – 64 (79,01%), sievietes - 17 (20,99%).
Objekta vadītaja amata ir 14 vīriesi un 1 sieviete, bet objekta vecaka amata 19 vīriesi un 6 sievietes. Vadības
komanda kopa ir 7 darbinieki: 2 sievietes un 5 vīriesi.

20,99%

79,01%

Berna kopsanas atvalinajums 2021. ģada izmantoja 6 darbinieki (sievietes).

Darbinieku sadalījums pa ģadiem,
kad ņemts bērna kopšanas atvaļinājums
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ANO Ilģtspejas attīstības merkis 5.5 un 5.c
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2021. gadā GRIFS AG darbiniekiem tika nodrošināts:
•

apsardzes sertifikata ieģusanas kursu apmaksa, t.sk. pirmas palīdzības apmacības, narkoloģa un
psihiatra parbaudes, valsts nodevas un sertifikata sanemsanas apmaksa;

•

darbiniekiem, kas nostradajusi, vairak, ka ģadu, apmaksata sertifikata paģarinasana pec motivacijas
sistemas;

•

iespeja ieģut profesionalas talakizģlītības proģrammas “Personu un īpasuma aizsardzība” ar
ieģustamo kvalifikaciju “Apsarģs” (480h proģramma) ar daleju GRIFS AG apmaksu.

•

apdrosinasana pret nelaimes ģadījumiem visiem apsardzes departamenta stradajosajiem
darbiniekiem;

•

atseviskos ģadījumos apmaksatas obliģatas veselības parbaudes;

•

apmaksati cela izdevumi, dienesta viesnīca darbiniekiem no reģiona, kas strada Rīģas objektos;

•

izmaksata komandejuma nauda reģiona darbiniekiem;

•

apmaksati cela izdevumi darbiniekiem, kas dzīvo marsruta Jelģava – Olaine – Rīģa – Jelģava;

•

apmaksati cela izdevumi darbiniekiem, kas dzīvo marsruta Cesis – Siģulda – Rīģa – Cesis;

•

piemaksa vadītajam par transportlīdzekla vadīsanu abos marsrutos;

•

labako darbinieku izvirzīsana un apbalvosana;

•

atalģojuma kateģorijas paauģstinasana;

•

ieksejas apmacības;

•

nosutīsana uz izģlītojosiem seminariem;

•

darba vietu apsekosana un labiekartosana;

•

darbinieku iesaistīsana un atbalstīsana sporta un sabiedrības interesu pasakumos.

2021. gadā, lai sekmētu darbinieku izaugsmi un samazinātu personāla mainību, tika veikta virkne
pasākumu:
•

Noteikts atlauto darba stundu skaits.

•

Veikta nostradato stundu un darba ģrafiku kontrole.

•

Precizets stata vietu skaits, kas tiek nemts par atskaites punktu, lai aprekinatu faktiski nepieciesamo
apsardzes darbinieku skaitu objektos.

•

Veikta slimības lapu un darba notikuso nelaimes ģadījumu analīze.
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•

Rodoties pamatotam aizdomam, ka kads launpratīģi izmanto darbnespeju, par to tika informeta
Veselības inspekcija.

•

Darba aizsardzības specialists un Personala un kvalitates departamenta direktors devas vizītes uz
objektiem, runaja ar darbiniekiem, analizeja saslimstības iemeslus, biezumu, nostradatas stundas,
ka arī sniedza skaidrojumu darba attiecību jautajumos.

•

Ieksejas apmacības īpasa uzmanība tika pieversta darba aizsardzības jautajumiem, ka sevi pasarģat
no uzbrukuma draudiem un inficesanas riska.

•

Ja darba bija noticis nelaimes ģadījums, darbiniekiem tika veikta atkartota instruktaza.

•

Veikta uzskaite un analīze par atbrīvotajiem darbiniekiem katra menesa, 6 menesu un 12 menesu
periodos.

•

Pilnveidota izstradata apsardzes sertifikata ieģusanas sistema.

•

Pilnveidota sistema, ka pirmaja darba tiesisko attiecību menesī darbinieks apmekle apmacības
jaunpienemtajiem darbiniekiem un tadejadi uzzina par dazadiem procesiem uznemuma. Arkartas
situacijas ietekme, apmacības notika daleji attalinati un daleji objekta uz vietas.

•

Veikta apsardzes darbinieku aptauja, lai vinus motivetu stradat ilģtermina.

•

Swedbank uzkrajosaja dzīvības apdrosinasanas proģramma 2021. ģada netika ieklauti jauni
darbinieki. 2021. ģadam nosledzoties, taja bija 81 darbinieks.
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GRIFS AG AKTIVITATES DARBINIEKU LOJALITATES VEICINASANAI
GRIFS AG lojalitates proģrammas merkis ir veicinat darbinieku piesaisti un ilģtermina darba tiesiskas
attiecības.
Svarīģa GRIFS AG darbinieku motivesanas sistemas sastavdala ir labako darbinieku izvirzīsana un
apbalvosana. Labaka darbinieka apbalvojumu ir pieskirs jau 268 reizes. So atzinību var ieģut ikviens
GRIFS AG darbinieks neatkarīģi no ta, kadi ir vina pienakumi un ienemamais amats, izveli nosaka padarīta
kvalitate un attieksme pret darbu – vai tas veikts ar auģstu atbildības izjutu, ieinteresetību un iniciatīvu.
Labakie ar savu otru pusīti un berniem reizi ģada tiek aicinati kopa uz apbalvosanas pasakumu un sanem
personīģu atzinību no GRIFS AG vadības.
2021. ģada par priekszīmīģu un profesionalu darba pienakumu izpildi apbalvots 19 GRIFS AG darbinieks no
dazadam strukturvienībam. Viniem tika pasnieģta uznemuma loģo statuete un diploms.

Apbalvotie ir gandarīti par saņemto atzinību un ir gatavi
uzņēmuma labā darboties arī pēc godalgas saņemšanas un pat
darīt vēl vairāk. Darbinieki atzīst, ka bez labiem darbiniekiem nevar
but labi vadītaji, un iesaka domat ne tikai par saviem, bet arī par
kopīģajiem uznemuma merkiem.
Uznemuma īpasi tiek ģodinati darbinieki, kuri uznemuma
nostradajusi 5 ģadus. 2021. ģada tadi bija – 28. Visi vini sanema
GRIFS AG nozīmītes, kuras arī ikdiena var nesat pie formasterpa.
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5.2.

APMĀCĪBAS7

2021. ģada, dazada tipa apmacības piedalījas 114 darbinieki (2020. ģada 193 darbinieki).
T/c Oriģo Davanu karsu pardosana kases sistema – apmacības veica SIA Linstow parstavis piedalījas 3
informacijas centra darbinieki.
Turpinas sadarbība ar macību centru „Barrister” saistība ar apmacībam darbiniekiem - pirmas palīdzības
snieģsana cietusajam, kuri macas apsardzes sertifikata ieģuves kursos. Apmacības tiek orģanizetas GRIFS AG
telpas un 29 darbinieki (2020. ģada 63 darbinieki) piedalījas pirmas palīdzības apmacības 2021. ģada.
Tika veiktas atkartotas instruktazas darba aizsardzība un elektrodrosība 33 biroja darbiniekiem un 21
Tehniska departamenta darbiniekiem (2020. ģada 30 biroja darbiniekiem un 21 TeD darbiniekiem).
Tika veikta apmacība par kursu apģuvi „Cilveku celsanai paredzeta pacelaja operators” 5 Tehniska
departamenta darbiniekiem.
19 biroja darbinieki piedalījas seminara „Vadītajam nepieciesamas efektīvas komunikacijas prasmes".
1 biroja darbinieki piedalījas seminara "Kvalitates sistemas vadītajs".
2 Apsardzes departamenta darbinieki piedalījas „SIA FN-SERVISS” apmacības „Uģunsdrosība un
aizsardzība”.
1 biroja darbinieks piedalījas seminara „Dari diģitali macību kurss diģitalajiem līderiem”.

5.3.

DARBA AIZSARDZĪBA

DARBA AIZSARDZIBAS POLITIKA
GRIFS AG apzinas nepieciesamību sakartot saimniecisko darbību, darba vidi un darba vietas atbilstosi
normatīvo aktu prasībam un nodrosinat darbinieku veselības saģlabasanai drosus un nekaitīģus darba
apstaklus.
Darba aizsardzība (aroda veselības, darba drosības, elektrodrosības un uģunsdrosības normatīvo prasību
ieviesana, ieverosana un izpilde, ka arī to kvalitates parraudzība) tiek orģanizeta, sadalot pienakumus un
nosakot atbildības līmeni katram uznemuma darbiniekam atbilstosi vina amatam.
Jau kops 2009. ģada GRIFS AG strada darba aizsardzības specialists, kurs veic darba vides risku novertesanu,
darbinieku norīkosanu uz obliģatajam veselības parbaudem, obliģatas veselības parbaudes kartes reģistre
Obligāto pārbaužu periodiskuma reģistrā, izmekle darba notikusos nelaimes ģadījumus, veic objektu
parbaudes, veic indikatīvos merījumus apģaismojumam un mikroklimatam, iesaista darbiniekus darba vides
risku novertesana, veic apmacību darba aizsardzība, tai skaita uģunsdrosība un elektrodrosība.
Katrs darbinieks piedalas tadas drosas un veselīģas darba vides izveidosana un uzturesana, kura atbilst
normatīvajos aktos un uznemuma ieksejos reģlamentejosajos dokumentos noteiktajam. Jebkuru iekartu,

7

ANO Ilģtspejīģas attīstības merkis 4.4.
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darba aprīkojumu, drosības ierīci darbinieks lieto paredzetajam nolukam atbilstosi ekspluatacijas
noteikumiem. Darbinieks nodrosina drosu darba izpildes procesu, kura ģaita neveidojas bīstamība pasam
vai apkartejiem. Darbinieks piedalas darba vides risku novertesana sava darbavieta, sniedz ieteikumus darba
vides kvalitates uzlabosanai.
Lai sekmetu domstarpību noversanu starp darba deveju, ta parstavjiem un nodarbinatajiem darba
aizsardzības joma, GRIFS AG darbojas likumdosanas aktos noteiktaja kartība apmacīta un norīkota uzticības
persona.

DARBA AIZSARDZIBAS PASAKUMI UN SASNIEGUMI 2021.GADA
Darba aizsardzības ģalvenais uzdevums ir nodrosinat GRIFS AG darbinieku drosību un veselību darba.
GRIFS AG arī 2021. ģada pieturas pie izvirzīta merka – uzlabot darba aizsardzību uznemuma, pilnveidot
darba deveja un darbinieku savstarpejo komunikaciju, lai tiktu uzlabota iekseja informacijas aprite un
darbinieki nekavejoties tiktu informeti par drosiem darba apstakliem.
2021. ģada turpinajas Darba aizsardzības pasakumu plana īstenosana, kas paredzeja reģulari veikt darba
vides ieksejo uzraudzību, darba aizsardzības sistemas uzturesanu un pilnveidosanu, pastavīģi kontrolejot
apstaklus katra objekta, novertejot un noversot potencialos riskus, ka arī, sekojot līdzi nodarbinato veselības
uzturesanai, lai maksimali nodrosinatu darbiniekiem atbilstosus darba apstaklus un rupetos par vinu
drosību.
2021. gadā darbiniekiem tika organizēti šādi pasākumi:
•

parskatīts darba vides risku novertejums;

•

veiktas obliģata veselības parbaudes;

•

aktualizetas darba aizsardzības instrukcijas;

•

rīkotas atkartotas instruktazas darba aizsardzība;

•

orģanizetas darba vietu parbaudes, īpasu uzmanību pieversot fiziski – erģonomiskiem darba vides
riskiem;

•

rīkota darbinieku aptauja un iesaiste darba vides risku vertesana;

•

veikti indikatīvie merījumi apģaismojumam un mikroklimatam;

•

darbinieki nodrosinati ar darba apģerbu un individualajiem aizsardzī bas līdzekliem;

•

ieģadati jauni uģunsdzesamie aparati un veikta uģunsdzesamo aparatu uzturesana;

•

izmekleti un analizeti nelaimes ģadījumi darba.
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DARBA VIDES RISKU NOVERTEJUMS
2021. ģada GRIFS AG Darba aizsardzības specialists sadarbība ar uzticības personu un konkreta darba vieta
nodarbinato, atkartoti izverteja darba vides riskus un izstradaja to novertejumu (apstiprinats un stajas speka
ar 2021. ģada 10. aprīli). Ar so dokumentu ir iepazinies un par to parakstījies ikviens uznemuma darbinieks.
2021. ģada ir izstradats un apstiprinats Darba aizsardzības preventīvo pasakumu plans darba vides
uzlabosanai un risku mazinasanai 2021. ģadam.
Darbinieku informesana par pastavoso darba vidi, specifiku un riskiem tiek veikta jau darbinieku atlases
laika un turpinas atkartotajas instruktazas.
Darbinieki tiek informeti, kadi darba vides riski var pastavet darba vieta, kadas veselības problemas var
rasties, ja uzturas nevedinatas un pietiekami neapģaismotas telpas, ilģstosi stradajot ar datoru vai ilģstosi
veicot darbu stavus.

OBLIGATA VESELIBAS PARBAUDE
Uznemuma darbinieki tiek sutīti ģan uz pirmreizejo (pirms darba līģuma nosleģsanas), ģan uz periodiskajam
un pec nepieciesamības uz arpuskartas obliģatajam veselības parbaudem. Obliģato veselības parbauzu
periodiskums tiek reģistretas elektroniski Obligāto veselības pārbaužu periodiskuma reģistrā. Izmaksas
2021.ģada par darbinieku nosutīsanu uz periodiskajam un arpuskartas obliģatajam veselības parbaudem
sasniedza 2391,91 EUR, kas, salīdzinajuma ar 2020.ģadu, ir samazinajies par 24,3 %.
Izmaksu samazinajums varetu but izskaidrojams ar to, ka Valstī bija izsludinata
arkartas situaciju.
Lai atvieģlotu darbiniekiem veikt obliģatas veselības parbaudes, GRIFS AG arī
2021. ģada turpinaja līģumu ar A/S "Veselības centru apvienība", kas dod
iespeju OVP iziet viena no 6 veselības centriem Rīģa un 3 veselības centriem
reģionos – Dauģavpilī un Liepaja. Savukart darbiniekiem reģionos saģlabajas
iepriekseja kartība - vini var apmeklet sev tuvako medicīnas iestadi un iesnieģt
uznemuma cekus vai doties uz kadu no līģuma ieklautajiem centriem.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
2021.ģada oktobrī nosleģts līģums ar AAS Balta apdrosinasanas kompaniju par
Nelaimes ģadījumu apdrosinasana paauģstinata riska darbinieku ģrupam.
Darbinieku, kas strada paauģstinata riska apstaklos īpatsvars uznemuma ir
ģandrīz 90 % no kopejo darbinieku skaita.

APMACIBAS UN IZSTRUKTAZA
Ik ģadu GRIFS AG Tehniska departamenta darbiniekiem (drosības sistemu
specialistiem, drosības sistemu montazas specialistiem un projektu
vadītajiem) tiek nodrosinatas elektrodrosības apmacības, kas dod iespeju
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atkartot esosas zinasanas, uzzinat ko jaunu, ka arī ģut atbildes uz neskaidriem jautajumiem. Apmacības tiek
piesaistīts profesionals pasniedzejs no malas. Pec apmacību beiģam ikviens sanem apliecību par pateretaju
elektroiekartu tehniskas ekspluatacijas noteikumu un drosības tehnikas noteikumu zinasanu parbaudi, kas
atlauj stradat elektroietaises ar sprieģumu līdz 1000 V.
Uznemuma ir ieviesta darba aizsardzības instruktazu sistema, kas paredz, ka ikviens darbinieks iziet
atkartotas instruktazas, taja skaita uģunsdrosības un elektrodrosības, tada veida atkartojot un paplasinot
savas zinasanas. Instruktazu veiksanu nodrosina ar rīkojumu noteiktas atbildīģas personas.
2021.ģada pieciem Tehniska departamenta darbiniekiem, bija iespeja ieģut Apliecību „Cilveku celsanai
paredzeta pacelaja operators”.
Uznemuma ieksejas apmacības darbiniekiem tiek stastīts ne tikai par ikdienas darbu, bet arī par darba
aizsardzību, kas ietver ģan informaciju par darbinieka un darba deveja pienakumiem, vides riskiem darba
vietas, uģunsdrosību un rīcību, ja darba notiek nelaimes ģadījums. Katra tema tiek papildinata ar dazadiem
piemeriem, kas ikvienam liek saprast darba aizsardzības sistemas nopietnību un ieklausīties ieteikumos
drosai darba veiksanai. Apmacību laika tiek snieģta papildu informacija arī uz neskaidriem jautajumiem. Lai
darbiniekus iedrosinatu atputas pauzes izmantot lietderīģi, tiek stastīts par nepieciesamību veikt
relaksacijas vinģrinajumus kermena un acu atslodzei.
Uznemuma biroja virtuve ir izveidots stends, kur tiek
izvietotas aktualitates darba aizsardzība. Sada veida jebkurs
atputas pauzes var ieģut sev aktualu informaciju.
Ik ģadu, lai uzlabotu Apsardzes departamenta darbinieku
zinasanas, objektos tiek veiktas evakuacijas macības. Tas lauj
labak apģut, ka rīkoties arkartas situacija ne tikai apsardzes
darbiniekiem, bet arī attiecīģo objektu klientiem. 2021. ģada
evakuacijas macības objektos tika orģanizetas divas reizes ģan
teoretiska, ģan praktiska veida, veicot visa objekta cilveku
evakuaciju. Sadas macības vairojusas izpratni par rīcību
arkartas situacija savas un apkartejo cilveku drosības varda.

DARBA VIETU PARBAUDES
Katru ģadu darba aizsardzības specialists veic darba vietu apsekosanu. 2021. ģada tika parbaudītas biroja
darba vietas un 23 fiziskas apsardzes objekti ne tikai Rīģas reģiona, bet arī arpus ta.
Objektu apmeklejuma laika darba aizsardzības specialists noskaidro, vai darba apstakli sajas vietas ir drosi,
piemeram, vai ir iesleģts apģaismojums, vai nav auksts vai karsts, vai ir ventilacijas vai kondicionieru
sistemas, vai ir nodrosinajums ar atbilstosam mebelem, vai valda kartība, vai darbinieks ir atbilstosi
saģerbies, vai vins izmanto atputas pauzes un veic nepieciesamos relaksacijas vinģrinajumus.
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Neatnemama so parbauzu sastavdala ir apģaismojuma un mikroklimata (temperaturas, ģaisa relatīva
mitruma, ģaisa kustības atruma) indikatīvie merījumi un parrunas ar nodarbinatajiem, kur tiek uzklausītas
sudzības un ierosinajumi darba apstaklu uzlabosanai.
Parbauzu rezultata tika atrisinati jautajumi par Apsardzes departamenta darbiniekiem, kuri pastavīģi veic
darbu stavus. Dazos objektos tika noteikts, ka ik pec stundas notiek postenu maina (rotacija), kad darbinieks
pec stundas stavesanas kajas var pasedet. Tapat tika pienemts lemums jaunajiem Apsardzes departamenta
darbiniekiem noteikt maksimalo, viena menesī pielaujamo, darba stundu skaitu.
Lai uzlabotu darba erģonomiskos apstaklus, objektos, kur tas bija nepieciesams, tika nomainīti darba kresli,
sadarbība ar pakalpojuma nemejiem veiktas nepietiekosa apģaismojuma korekcijas, ka arī salabots ģrīdas
seģums, lai noverstu aizkersanas un kritiena riskus.
Veicot darba apstaklu uzlabosanu objektos, ir vairojusies darbinieku apmierinatība ar darbu un darba
apstakliem, par ko darba aizsardzības specialists parliecinas, veicot attiecīģas parrunas.

DARBINIEKU APTAUJA UN IESAISTISANA DARBA VIDES RISKU NOVERTESANA
Uznemuma ieksejas apmacības darbiniekiem tika izsnieģtas aptaujas anketas, kur ikvienam ir iespeja izteikt
savu viedokli par darba vides risku faktoriem savas darbavietas. Visi rezultati tiek apkopoti reģistra
Darbinieku viedoklis par darba vides riska faktoriem objektos.
Objektu parbauzu laika Darba aizsardzības specialists veic parrunas ar nodarbinatajiem un tada veida uzzina
vinu viedokli par objektos pastavosajiem darba vides riska faktoriem, ka arī sudzības un ierosinajumus
apstaklu uzlabosanai. Visi aptaujas rezultati tiek apkopoti reģistra Objektu darba vietu pārbaužu reģistrs.
Aptaujas rezultati tiek nemti vera, veicot ikģadejo darba vides risku novertejumu, ka arī situacijas, kad
nepieciesams tulītejs risinajums, aktuala informacija tiek nodota attiecīģa departamenta vadītajam, un
problema tiek risinata.
Lai iedrosinatu darbiniekus runat un nekluset par pastavosajiem
darba vides risku faktoriem, kas ir konstateti objekta, ir izveidota
veidlapa „Pazinojums par darba vides riskiem objekta”. Tas
atrodas katra objekta un darbiniekiem ir erti pieejamas, turklat
tas ir aizpildamas ne tikai drukata, bet arī elektroniska veida
uznemuma majaslapa, sadalas „Par mums” apakssadala „Darba
aizsardzība”. Aizpildītas veidlapas ģan drukata, ģan elektroniska
veida nonak pie darba aizsardzības specialista, kurs sazinas ar
darbinieku un informe par tas sanemsanu, izskata visus
ieteikumus un atbilstosi iespejam, sadarbība ar attiecīģa
departamenta direktoru, risina radusos situaciju.
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APGAISMOJUMA UN MIKROKLIMATA INDIKATIVIE MERIJUMI
Lai parliecinatos par darba vietu apģaismojuma un mikroklimata atbilstību prasībam, darba aizsardzības
specialists ikreiz, kad veic darba vietu parbaudi, veic arī indikatīvos merījumus apģaismojumam un
mikroklimatam (ģaisa temperaturai, ģaisa relatīvajam mitrumam, ģaisa kustības atrumam). Sie merījumi
tiek veikti vietas, kur darbs notiek ar datoru vai dokumentiem vai arī, kur tiek veikta videonoverosana.
2021. ģada merījumi tika veikti 23 objektos.

Indikatīvo mērījumu rezultāti
Gaisa temperatūra
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Ka redzams indikatīvo merījumu rezultatu attela, apģaismojuma līmenis tikai 6 darba vietas atbilst prasībam,
8 ir parak zems, bet 9 darba vietas ir konstatets parak auģsts apģaismojums. Gaisa temperaturas merījumi
liecinaja, ka 13 darba vietas ta atbilst normai, savukart 7 ir par zemu, bet 3 darba vieta s ta ir par auģstu.
Pec merījumu rezultatu ieģusanas darbinieki tika informeti, vai apģaismojuma līmenis vinu darba vieta
atbilst prasībam, tika snieģti ierosinajumi apģaismojuma un mikroklimata uzlabosanai, ka arī veiktas
preventīvas darbības apģaismojuma un mikroklimata normalizesanai. Dazos objektos darbinieki
parliecinajas, ka, lai nodrosinatu pareizus un drosus darba apstaklus, apģaismojumam monitoru telpas ir
jabut iesleģtam.
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PAPILDU DARBA APGERBA UN INDIVIDUALO AIZSARDZIBAS LIDZEKLU IEGADE

Uznemumam ir svarīģi, lai darbinieki formasterpa justos drosi un erti. 2021. ģada GRIFS AG apsardzes
darbiniekiem ieģadajas jaunus – kreklus, polo kreklus, dzemperus, jakas. 2021. ģada apsardzes darbinieku
darba apģerbs tika uzlabots, izveloties darbam ertaku risinajumu. Tehniskajiem specialistiem arī ieģadajas
jaunus polo kreklus, jakas.
2021.ģada ar valstī noteikto arkartas situaciju un cilveku individualo aizsardzības līdzeklu pielietojumu,
GRIFS AG darbinieki tika nodrosinati ar sejas maskam un cimdiem.
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UGUNSDZESAMO APARATU UZTURESANA
Ka uznemuma biroja telpas un noliktava, ta arī automasīnas tiek
nodrosinatas ar dazada tilpuma uģunsdzesības aparatiem. Automasīnas
tiek izmantoti ABC pulvera aparati, bet biroja telpas – ģan ABC pulvera,
ģan oģlskabas ģazes aparati. Tie atrodas katra biroja stava – ģaitenos,
kapnutelpa, plasakajos kabinetos.
Ka katru ģadu, ta arī 2021. ģada tika veikta uģunsdzesības aparatu
apkope, ko īstenoja speciali piesaistīts uznemums.

NELAIMES GADIJUMU DARBA IZMEKLESANA UN ANALIZE
2021. ģada ir notikusi 10 nelaimes ģadījumu darba, kas ir par vienu nelaimes ģadījumiem vairak neka 2020.
ģada.

Notikušo nelaimes ģadījumu skaits
no 2019. līdz 2021.ģadam
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Tapat ka paģajusa ģada, statistika rada, ka nelaimes ģaidījumi darba 2021.ģada ir notikusi tiem darbiniekiem,
kas uznemuma strada vairak, ka vienu ģadu (sesi no desmit). Savukart cetri nelaimes ģadījumi notikusi ar
darbiniekiem, kuri strada ģadu. Nelaimes ģadījumi tika izmekleti, un reģistreti Valsts darba inspekcija un
GRIFS AG Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnālā, ka to nosaka likumdosana.
Nemot vera salīdzinosi lielo nelaimes ģadījumu skaitu, joprojam speka ir ieteikums par papildus darba
aizsardzības temas ieklausanu darbinieku apmacības.
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GRIFS AG notikušo nelaimes ģadījumu darbā periods
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Nostrādājis ilģāk kā 1 ģads
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Nelaimes ģadījumu celoni un iemesli notikusajiem nelaimes ģadījumiem darba 2021. ģada bija citas
personas uzbrukums (fiziska veida) (3), paklupsana/paslīdesana/aizkersanas (3), neveikla kustība (1),
inficesanas iespejamība (1), cela satiksmes neģadījums (2).

GRIFS AG notikušo nelaimes ģadījumu cēloņi
no 2019 līdz 2021.ģadam
Citas personas uzbrukums (fiziskā veidā) 2021
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Lai parskatami paradītu nelaimes ģadījumu biezumu, joprojam GRIFS AG darba aizsardzības specialists
aizpilda specialu nedelu kalendaru jeb „zalo krustu”, kur visa ģada ģaruma tiek atzīmetas tas dienas, kad
darba nav noticis neviens nelaimes ģadījums, un tas dienas, kad kaut kas ir atģadījies.
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GRIFS AG kalendārais uzskaitījums par
nelaimes gadījumiem darbā 2020. gadā

GRIFS AG kalendārais uzskaitījums par
nelaimes gadījumiem darbā 2021. gadā

Attelos sarkana krasa apzīme tas dienas, kad darba ir fiksets kads nelaimes ģadījums, savukart zala krasa
liecina, ka konkretaja diena sadu notikumu nav bijis.
Nelaimes ģadījumi darba notiek ne tikai Rīģas objektos, bet arī reģionos, kas norada, ka neģadījumu
iespejamība pastav ikviena darbavieta. 2021. ģada nelaimes ģadījumi darba ir notikusi Rīģa un Aizkraukle.

Reģioni, kuros notikuši nelaimes ģadījumi darbā GRIFS AG
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Lai noverstu nelaimes ģadījumu iespejamību un veicinatu to skaita samazinasanos līdz nullei, darbinieki
nepartraukti tiek informeti par drosiem un pareiziem darba panemieniem, ģan uzsakot darbu, ģan darba
laika, ģan objektos, ģan ieksejas macības. Nepieciesamības ģadījuma vini tiek nodrosinati ar individualajiem
aizsardzības līdzekliem, piemeram, vienreizlietojamiem cimdiem, lietusmeteliem, atstarojosajam vestem,
siltinatu darba apģerbu aukstajam ģadalaikam un darba apaviem.
Ta ka 2021. ģada nelaimes ģadījumu darba skaits ir palielinajies, darba deveja zaudejumi, darbiniekam
izmantojot darbnespejas lapu A, saistība ar darba notikusu nelaimes ģadījumu, arī ir palielinajusies. Tas ir
saistīts ar to, ka darbnespejas lapas A tika nemtas uz ģarakiem laika periodiem. Darba deveja zaudejumi
2021. ģada, saistība ar notikusajiem nelaimes ģadījumiem darba, darbiniekam izmantojot darbnespejas lapu
A, ir 2171,68 EUR, kas ir par 290,24 EUR vairak neka tie bija 2020.ģada.

2021. ģada GRIFS AG pec notikusajiem nelaimes ģadījumiem darba, tapat ka 2020.ģada, netika radīti
zaudejumi saistība ar formas terpa dalu.
2021. ģada bija arī tadi neģadījumi, kur darbinieku darbnespeja nebija ilģaka par vienu diennakti un viniem
nebija nepieciesamības versties pie arsta vai arī arsts konstateja, ka darbnespeja nav saistīta ar darba
pienakumu veiksanu.
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VESELIGAS DARBA VIETAS VEIDOSANAS PASAKUMI

•

Lai darbinieki neciestu no intensīvi izmantojama printera/kopetaja neģatīvas ietekmes, tie atrodas
arpus kabinetiem.

•

Nemot vera smekesanas neģatīvo ietekmi uz cilveka orģanismu, tiek ieveroti ierobezojumi. GRIFS AG
biroja teritorija smeket atlauts tikai tam paredzetaja vieta, kas ir apzīmeta ar specialu uzrakstu.
Objektos ieviesta smekesanas kartība.

•

Ikvienam darbiniekam ir iespeja izmantot biroja virtuvi un taja esosas elektroierīces, lai uzģlabatu
un uzsildītu majas ģatavotu edienu.

•

Biroja ekai ir labs izvietojums un apkarteja vide. Apkartne ir mierīģa un klusa, ka arī tuvuma nav
daudz transportlīdzeklu un cilveku burzmas.

•

Biroja ir ara terase, kur darbinieki var uztureties atputas brīzos.

•

Pie GRIFS AG biroja darbiniekiem ir iespeja bezmaksas stavvieta, kameru redzamības zona, novietot
velosipedu, ka arī pirms darba uzsaksanas izmantot dusu.

•

Pie biroja lifta ir informatīvs materials ar aicinajumu izveleties kapnes, nevis liftu.
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5.4.

IEKSEJA KOMUNIKACIJA

Uznemuma ir izveidota vairaku pakapju vadības struktura – valde, direktori, strukturvienību vadītaji un
objektu vadītaji, tadejadi deleģejot funkciju izpildi un nodrosinot parvaldes parskatamību.

Ieksejas komunikacijas sistemas merkis ir veikt savstarpeju sazinu ģan starp vadību un darbiniekiem, ģan
arī starp viena līmena darbiniekiem, tadejadi nodrosinot, ka stradajosie ir informeti par to, kadi ir uznemuma
merki, uzdevumi un virzība un kas notiek vinu darba vieta.
GRIFS AG ieksejas komunikacijas sistema ir veidota ta, lai
par visam uznemuma aktualitatem uzzinatu ikviens
darbinieks, jo vadības princips ir – darbiniekam jabut
informetam.
Uznemums daudz strada pie informacijas resursiem,
kuriem jabut ieģuldītiem ģan lejupejosa komunikacija,
izplatot korporatīvas zinas, ģan auģsupejosa komunikacija,
noskaidrojot darbinieku viedokli un laikus pamanot
problempunktus.
Iekseja komunikacija balstas uz elektronisko sazinu,
respektīvi – informacija tiek izzinota caur e-pastu biroja
stradajosiem, un talak atbildīģie apsardzes vadītaji nodod
to padotajiem objektos.
Ne vienmer darbiniekus objektos ir iespejams informet ar
e-pasta starpniecību, tapec tiek rīkotas sanaksmes un
ieksejas apmacības. Kops 2006. ģada divas reizes ģada
informacija tiek nodota caur darbinieku avīzi „GRIFS AG
Zinas”, kas pieejama ģan drukata veida, ģan elektroniski
GRIFS AG majaslapa www.ģrifsaģ.lv.
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Lai uzlabotu komunikāciju, darbinieku informēšanai tiek izmantoti:
•
•
•

ieksejie kanali – darbinieku avīze, Facebook darbinieku ģrupa;
oficialie kanali – valdes izdotie rīkojumi un citi oficialie dokumenti;
komunikacija ar videja līmena vadītajiem – vadoties pec pieredzes, ta ir atzīta par atbilstosako un
efektīvako sazinas metodi. Videja līmena vadītaji tiek iesaistīti parmainu vadība un darbības plana
izstrade, ka arī parejo GRIFS AG darbinieku talaka informesana.

Komunikacija ir strateģiski inteģreta arī darbinieku apmacību proģramma.
Lai nodrosinatu efektīvu parvaldību, GRIFS AG darbojas vairaki ieksejas komunikacijas kanali, kas nodrosina
ne vien darbinieku informesanas un aptaujasanas funkcijas, bet arī sekme stradajoso iespejas piedalīties
uznemuma attīstība, nakot klaja ar saviem ierosinajumiem.
Lai saņemtu informāciju par darbinieku darba apstākļiem, uzklausītu sūdzības un ierosinājumus,
viedokļa paušanai tika izveidoti vēl papildu mehānismi:
•
•
•
•
•
•

reģularas planosanas sapulces;
rīcības zinojumi;
caur majaslapu ir speja iesutīt sudzību, komentaru vai ieteikumu;
anonīmais darbinieku talrunis;
atverto durvju princips – iespeja individuali klatiene tikties ar jebkuru vadības parstavi;
e-pasts.

Lai uzlabotu savstarpejo komunikaciju, īpasi tiek domats par veidu, ka stradajosos informet par darba deveja
lemumiem, ka iesaistīt vinus lemumu pienemsana, ka veidot darbiniekos piederības izjutu uznemumam un
taja notiekosajiem procesiem:
•

•

•

GRIFS AG Etikas kodeksa saistosie noteikumi ir papildinati ar rīcības principiem socialajos medijos
un socialo mediju vadlīnijam darbiniekiem. To izstrade piedalījas darbinieki no administracijas,
dezurdalas un objektiem – tadejadi tika parstavetas visas strukturvienības.
Izveidota pazinojumu veidlapa ģan drukata veida, ģan elektroniski GRIFS AG majaslapa
www.ģrifsaģ.lv, lai iesaistītu darbiniekus psihoemocionala stresa risku izvertesana un to celonu
noteiksana.
2021.ģada izveidota Facebook darbinieku ģrupa (141 sekotaju), kura apvienojas GRIFS AG koleģi,
lai smeltos iedvesmu, apspriestu jautajumus, kas satrauc, dalītos pieredze un visas citas lietas, kas
saistas ar darbinieku ikdienu.
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6. Saikne ar sabiedrību
Viens no GRIFS AG darbības pamatprincipiem vienmer ir bijis ieverot Latvijas iedzīvotaju intereses un but
sociali atbildīģiem ikviena darbības joma.

6.1.

KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

GRIFS AG ir sociali atbildīģs uznemums, kam ir svarīģi ne tikai snieģt kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus,
bet arī rupeties par vietejo kopienu, jo jebkura biznesa ilģtspejīģums ir ciesi saistīts ar sabiedrības labklajību.
Tapec GRIFS AG atbalsta darbiniekus un vinu ģimenes, ka arī izģlīto sabiedrību par personīģas un īpasuma
drosības jautajumiem, savukart juridiskas personas – par apsardzes nozari.

GRIFS AG vietējās kopienas investīciju politikas mērķis:
•
•
•

snieģt atbalstu GRIFS AG darbiniekiem un vinu ģimenem;
izģlītot iedzīvotajus (īpasi bernus un jauniesus) personīģas un
īpasuma drosības jautajumos;
izģlītot juridiskas personas par apsardzes nozari.

Politikas principi: ilģtermina atbalsts, zinasanas un laiks.

Izģlītot
juridiskas
personas

Izģlītot
iedzīvotājus

Atbalsta veidi
Zinasanas un laiks – uznemuma darbinieki ir uzkrajusi vertīģu pieredzi un
zinasanas, kuras velas dalīties, izģlītojot par drosības jautajumiem
privatpersonas un juridiskas personas.

Sniegt atbalstu GRIFS
AG darbiniekiem un
viņu ģimenēm

Materiala palīdzība – uznemums sniedz atbalstu GRIFS AG ģimenem ar sakumskolas
vecuma berniem, macību ģada sakuma nodrosinot skolai nepieciesamas kancelejas
preces.
GRIFS AG korporatīvas socialas atbildības politika raksturo uznemuma attieksmi pret ieinteresetajam pusem
– darbiniekiem un vinu parstavjiem, klientiem un sabiedrību kopuma, ka arī pret apkartejo vidi.
GRIFS AG korporatīvas socialas atbildības politika paredz turpinat ieprieks aizsakto labo praksi, kas nozīme,
ka aktivitates aizvien tiek īstenotas trīs pamatvirzienos:
•
•
•

vide un darba aizsardzība (apskatīts 5. un 7. nodala);
darbinieku sociala aizsardzība (apskatīts 5. nodala);
atbalsta proģrammas (apskatīts 6. nodala).
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6.2.

ĀRĒJĀ KOMUNIKĀCIJA

GRIFS AG MAJASLAPA
GRIFS AG majaslapas www.ģrifsaģ.lv sadala „Jaunumi” reģulari ir ievietota jaunaka informacija par
uznemuma darbību un finansu rezultatiem, ka arī drosības ieteikumi.

GRIFS AG DARBOJAS SOCIALAJOS TIKLOS
GRIFS AG profils izveidots portalos Facebook un Twitter ar merki nodrosinat efektīvaku komunikaciju ar
sabiedrību. 2021.ģada izveidota sleģta Facebook darbinieku ģrupa. 2021.ģada uznemuma Facebook socialaja
kontam – 2439 sekotaji, Twitter kontam – 647 sekotaji, Facebook darbinieku ģrupai – 141 sekotajs.

Skatīt:
•
•
•

Facebook – facebook.com/GRIFSAG
Facebook darbinieku ģrupa – facebook.com/ģroups/ģrifsaģdarbiniekiem
Twitter – twitter.com/GRIFSAG

GRIFS AG MEDIJOS
Par GRIFS AG ir informacija nacionalajos un reģionalajos plassazinas līdzeklos. Atbilstosi zinu aģenturas
LETA arhīva monitorinģa informacijai, 2021.ģada atsleģas vards „GRIFS AG” bija pieminets 38 reizes,
2020.ģada - 51 reizes, 2019.ģada - 66 reizes.
GRIFS AG sniedz masu medijiem informaciju, lai nodrosinatu sabiedrībai savlaicīģu, parbaudītu un objektīvu
informaciju, balstītu uz sabiedrības īpasuma aizsardzību un sabiedrības izģlītosanu drosības jautajumos.
GRIFS AG veikto petījumu rezultati un informacija par tendencem drosības joma tiek publiskoti laikrakstos,
televīzijas zinu raidījumos, radio un interneta medijos. Sabiedrībai aktuala informacija tiek publiceta
GRIFS AG majaslapa www.ģrifsaģ.lv un Drosības Nozares Kompaniju Asociacijas majaslapa – www.dnka.lv

GODIGA MARKETINGA KOMUNIKACIJA
GRIFS AG komunikacija ar klientiem marketinģa un reklamas aktivitates nodrosina informacijas atbilstību
ģan Latvijas un ES tiesību aktiem un ģodīģas konkurences standartiem, ģan uznemuma politikam. GRIFS AG
uznemuma un taja ietilpstoso zīmolu komunikacija vienmer tiek veidota atbilstosi uznemuma un zīmola
vertībam.
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6.3.

SABIEDRĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA

ATBALSTS GRIFS AG DARBINIEKIEM UN VINU GIMENEM
DARBINIEKU BERNIEM 1.SEPTEMBRI – KANCELEJAS PRECES
Darbinieki ir GRIFS AG lielaka vertība. Vinu mums ir 571, tapec, izvertejot, kadu projektu atbalstīt, vispirms
tiek skatīts, ka mes varam palīdzet saviem darbiniekiem.

GRIFS AG atbalsta savu darbinieku ģimenes, kur auģ berni vecuma no 6 līdz 10 ģadiem, sakoties macību
ģadam, nodrosinot vinus ar skolas somai nepieciesamo.
GRIFS AG 18 darbinieki brīvpratīģi pieteicas uz darba ģrupu, lai kopīģi izveidotu sarakstu, kas berniem
nepieciesams visvairak. Darba ģrupa piedalījas darbinieki no objektiem, administracijas, vadības un
GRIFS AG valdes loceklis. Tika izlemts arī turpmak 1. septembrī berniem davat kancelejas preces un katru
ģadu sarakstu parskatīt un aktualizet. 2020.ģada darbinieku aptauja sis atbalsta veids novertets visauģstak,
ka loti vajadzīģs. Skolai nepieciesamas kancelejas preces sanem arī to darbinieku berni, kuri darbu GRIFS AG
uzsak līdz septembra beiģam. Jauna macību ģada uzsaksanai 2021. ģada GRIFS AG ar visu skolai
nepieciesamo nokomplekteja 91 „skolas somas”.

Skolas somu skaits
2021

2020

2019
91
86
105
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DROSIBAS STUNDA DARBINIEKU BERNIEM
Pirms macību ģada sakuma GRIFS AG savu darbinieku berniem
vecuma no 6 līdz 10 ģadiem vada uznemuma orģanizeto
Drosības stundu. Taja pec vasaras brīvlaika berniem tiek
atģadinati drosības pamatprincipi: ka uzvesties uz ielas, par ko
padomat majas, ka iztureties un sevi pasarģat sabiedrība.
2021.ģada GRIFS AG Drosības stunda notika tiessaistes
platforma ZOOM, kura piedalījas 7 darbinieku berni. Visiem,
kuriem nebija iespeja piesleģties tiessaistei, nodarbību vareja
noskatīties ieraksta (114 ieraksta skatījumi). 2019.ģada
Drosības stundu apmekleja 15, 2018.ģada 18 darbinieku berni.
Papildus GRIFS AG Drosības stundai, uznemums pie sevis uzaicina arī vel kadu drosības ekspertu:
•
•

2019.ģada – Valsts policijas parstavji pastastīja par drosību interneta.
2018.ģada - AS “Sadales tīkls” parstavji pastastīja par elektrodrosību.

ZIEMASSVETKOS DARBINIEKU BERNIEM SALDUMU PACINAS
Turpinot tradīciju, kas sakta līdz ar uznemuma nodibinasanu, arī 2021. ģada noģale 215 GRIFS AG
darbinieku berni, vecuma līdz 12 ģadiem, Ziemassvetkos davana sanema saldumu pacinu.

2020.ģada darbinieku aptauja Ziemassvetku saldumu pacina noradīta ka otrs loti vajadzīģs atbalsta veids.
Saldumu pacinas sanem arī to darbinieku berni, kuri darbu GRIFS AG uzsak līdz decembra beiģam.

Ziemassvētku saldumu paciņas
2021

2020

2019

215
220
224
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GRIFS AG FUTBOLA KOMANDA
GRIFS AG atbalsta darbinieku izveidoto iekstelpu
futbola komandu.
Futbola komandas aktivitatem var sekot līdzi:
•

www.fta.lv

GRIFS AG PLUDMALES FUTBOLA KOMANDA
GRIFS AG atbalsta darbinieku izveidoto pludmales futbola komandu.

Komandas aktualitatem var sekot līdzi:
•
•

http://www.beachsoccer.lv/
http://turniri.lv/lvcempionats2018/komanda/ģrifs-aģrobezsardze

GRIFS AG DARBINIEKU JAUNDZIMUSIE BERNI SANEM DAVANU
2021.ģadā 13 GRIFS AG darbinieku ģimeņu jaundzimušie bērniņi no
uzņēmuma saņēma dāvanā siltu pledu.
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GRIFS AG DARBINIEKI IESAISTAS LABDARIBAS PROJEKTOS
2020. ģada pec GRIFS AG darbinieku iniciatīvas tika sveiktas ģimenes ar berna
piedzimsanu, savacot purina naudu 6 berniem. 2019.ģada – 1 bernam un 2018.ģada - 2
berniem.

IZGLITOSANA PERSONIGAS UN IPASUMA DROSIBAS JAUTAJUMOS
Drošības stunda. Sargā sevi un būsi pasargāts – sadarbība ar psiholoģiem GRIFS AG eksperti izstradajusi
proģrammu lekcijam 1.–4. klases skoleniem par drosības jautajumiem majas un sabiedriskas vietas. Lekcijas
saturs ir pielaģots arī internatskolu audzekniem. Lekcijas ir bez maksas, un tajas berniem tiek doti bukleti ar
uzdevumiem par drosības jautajumiem, GRIFS AG svilpe un atstarotajs.
Kops 2010. ģada ir apmekletas vairakas Latvijas skolas un drosības jautajumos izglītoti 2557 1.–4. klases
skoleni un internatskolu audzekni, uznemums piedalījies cetros publiskos pasakumos, un ir novadītas 7
Drosības stundas GRIFS AG darbinieku berniem. 2019.ģada bernu izģlītosanai drosības jautajumos veltītas
2 stundas. 2018.ģada - 6 stundas.

Kops 2020.ģada informatīvais materials ar atbildem uz dazadajiem “Ko_darit_ja..” jautajumiem pieejams
GRIFS AG majaslapas sadala “Bernu drosība”. Tas ir uzzinas avots, ko apspriest ar berniem majas. Saja
materiala ir atbildes un īsi padomi uz biezak uzdotajiem skolenu jautajumiem: “Ko darīt, ja…”.
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DROSIBAS STUNDAS APMEKLEJUMS

70

Tukuma 2.vidusskola

75

Privātā skola "Klasika"

50

GRIFS AG darbinieku bērni

18

KOPĀ

213

2019

2018

Vaiņodes internātpamatskola

Bērnu pieskatīšanas vieta "Stundu darbnīca"

12

GRIFS AG darbinieku bērni

15

KOPĀ

27

2019. ģada Drosības stunda novadīta bernu pieskatīsanas vieta “Stundu darbnīca” un GRIFS AG darbinieku
berniem, kopa izģlītoti 27 berni.
Sakara ar Vainodes internatpamatskolas sleģsanu, pec 2018.ģada GRIFS AG Drosības stundas novadīsanas,
skoleniem izdalījam A/S “Cesu Alus” produkcijas limonades, kuras tika saģadatas sadarbība ar so uznemumu.

DROSIBAS STUNDAS NOVERTEJUMS
Pec novertejuma anketas rezultatiem noskaidrojam Drosības stundas satura atbilstību, satura lietderību
bernam, ka arī to, vai lekciju ieteiktu kadam citam. Vareja secinats, ka kopuma macību iestades darbinieki ir
pozitīvi novertejusi ģan Drosības stundu, ģan pasniedzeja zinasanas un profesionalitati.

Drošības stundas saturs ir atbilstošs un noderīģs bērniem
4
1
pilnīģi
nepiekrītu

drīzāk
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piekrītu
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2019

Vairakums (4) respondenti „pilnīģi piekrīt”, ka Drosības stundas saturs ir atbilstoss un noderīģs berniem.
Tikai (1) respondents to novertejis “drīzak piekrītu”.
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Drošības stundas saturs tiek pasnieģts bērniem vieģli
uztveramā veidā
1
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nepiekrītu

drīzāk
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drīzāk
piekrītu
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4

pilnīģi
piekrītu

2019

Visvairak respondentu (4) uzskata, ka Drosības stunda tiek pasnieģta berniem vieģli uztverama veida . Tikai
(1) respondents to novertejis “drīzak piekrītu”.

Drošības stundas pasniedzējs/-a ir zinošs/-a un
profesionāls/-a
5
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Visi respondenti (5) uzskata, ka Drosības stundas pasniedzejs/-a ir zinoss/-a un profesionals/-a, sniedzot
atbildi „pilnīģi piekrītu”.

Drošības stundu ieteikšu citiem
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Vairakums (2) respondentu „pilnīģi piekrīt”, ka Drosības stundu ieteiktu citiem. Tikai (1) respondents to
novertejis “drīzak piekrītu”.
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AKCIJA “KO DARIT, JA …”
Akciju „Ko darīt, ja...” 2012. ģada Drosības nedelas laika rīkoja Valsts izģlītības satura centrs sadarbība ar SIA
Out Loud, drosības kompaniju GRIFS AG un apdrosinasanas sabiedrību If P&C Insurance AS Latvijas filiali (If
Apdrosinasana).
Tās mērķis bija izskaidrot Latvijas 1.–12. klases skolēnu, kā arī pedagogu neskaidros jautājumus par
situācijām dažādās vidēs – mācībās un mācību procesā, klasē, starpbrīžos, ēdamzālē, sporta stundās
un sporta zālē, skolas pagalmā un uz ielas, kā arī citās vietās, kas tiešā veidā ietekmē audzēkņu
drošību un veselību, kā arī mikroklimatu klasē un skolā.
Akcija piedalījas 87 skolas no visiem novadiem, un kopuma tika sanemti vairak neka 14 000 jautajumu.
Balstoties uz iesutītajiem jautajumiem, izveidots informatīvais materials, un tas ir pieejams GRIFS AG
majaslapa.

GRIFS AG DALIBA ENU DIENA
2020. ģada devīto ģadu pec kartas GRIFS AG piedalījas Enu diena. Tehniska departamenta direktoru pieteicas
Enot 3 skoleni no J.G. Herdera Rīģas Grīzinkalna vidusskolas.
Aizpildot Enu dienas novertejuma anketu, visi noradīja, ka rekomendetu Enot GRIFS AG savam drauģam vai
labam pazinam.
Ēnu dienas mērķis ir veicināt un pilnveidot skolēnos radošo potenciālu un uzņēmējspējas, paplašināt
skolēnu redzesloku un izpratni par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kas jāapgūst, lai
varētu sevi pilnvērtīgi realizēt iecerētajā nākotnes profesijā.

GRIFS AG ATBALSTS RIGAS TEHNISKAJAI UNIVERSITATEI (RTU)
GRIFS AG atbalsta RTU Elektronikas un telekomunikaciju fakultates izveles prieksmetu „Apsardzes iekartas
un tehnoloģija”. Pateicoties sim atbalstam, studentiem ir iespeja iepazīt bezvadu majas apsardzes
siģnalizaciju „Infinite Prime”. Tapat vini var uzzinat par GSM sakaru kanala izmantosanu siģnalizacijas
pazinojuma nosutīsanai uz savu mobilo talruni.

SADARBIBA AR VALSTS IZGLITIBAS ATTISTIBAS AGENTURAS INFORMACIJAS UN
KARJERAS ATBALSTA DEPARTAMENTU
Interneta vietne www.profesijupasaule.lv ir ievietota informacija par cetram GRIFS AG profesijam. So vietni
uztur Valsts izģlītības attīstības aģenturas Informacijas un karjeras atbalsta departaments (IKAD), kura
pasparne darbojas arī nacionala izģlītības iespeju datubaze niid.lv. IKAD ģalvenais darbības virziens ir
sekmet karjeras atbalsta pakalpojumu attīstību Latvija, izstradajot metodiskos materialus karjeras
konsultantiem, pedaģoģiem, vecakiem un skoleniem.
Projekta mērķauditorija ir 8.–12. klases skolēni, un tā mērķis ir paplašināt viņi priekšstatus par
profesiju daudzveidību un sniegt informāciju par darba saturu un prasībām tajās strādājošajiem, kā
arī radīt skolēnos vēlmi padziļināti pētīt darba pasauli un savas karjeras iespējas.
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7. Ietekme uz vidi
GRIFS AG sava kvalitates politika ir deklarejis apnemsanos
nepartraukti pilnveidot klientiem snieģto pakalpojumu
kvalitati, uzlabot savu snieģumu drosības, darba drosības,
arodveselības un apkartejas vides aizsardzības joma.
GRIFS AG veic virkni pasakumu, lai verstu darbinieku
uzmanību uz vides aizsardzības pasakumiem un darbībam, kas
veicina vides saģlabasanu, nodrosinot tam nepieciesamos
finansu līdzeklus.
Lai apzinatu iespejamos vides riskus, tos izvertetu un
uzraudzītu, ik ģadu tiek aktualizets “Parskats par resursu
izmantosanu SIA GRIFS AG”, kura atspoģulots uznemuma
snieģums vides joma.

7.1.

VIDES AIZSARDZĪBA UZŅĒMUMĀ

GRIFS AG vides politikas darbības pamatprincipi:
•
•
•
•
•

veicinat nepartrauktu vides snieģuma uzlabosanu
katra strukturvienība un uznemuma kopuma;
nodrosinat pardomatu un racionalu dabas resursu
izmantosanu;
identificet un maksimali samazinat vides riskus;
veidot darbinieku vides apzinu katra darba vieta;
nodrosinat atbildīģo darbinieku kompetenci vides
jautajumos.
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7.2.

NOZĪMĪGĀKĀS VIDES AIZSARDZĪBAS INICIATĪVAS

GRIFS AG sava darbība pievers uzmanību videi un īsteno dazadas iniciatīvas ietekmes uz vidi mazinasanai.

7.2.1. PAPIRA PATERINS
Iepirktais papīrs
GRIFS AG noteicis mērķi samazinat izmantota papīra apjomu ikdienas darba, pec iespejas parejot uz
elektronisku informacijas apriti un datu saģlabasanu.

Iepirktais papīrs (kg)
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2021.ģada GRIFS AG savu pakalpojumu nodrosinasanai ieģadajas 825 kģ (2020.ģada 1005 kģ) A4 papīru, kas
ir par 180 kģ mazak neka 2020. ģada.
Potenciālā ietekme/ietekmes samazināšanas pasākums:
•
•
•

•
•
•
•

Gada līģumiem, instrukcijam un citiem liela apjoma dokumentiem tiek izmantots 11. rakstzīmju
izmers.
Arhīva dokumenti pec uzģlabasanas termina beiģam tiek nodoti otrreizejai parstradei.
Vienots e-pasta noformejums ar
atģadinajumu par vides saudzesanu:
“Pirms izdrukā šo e-pastu uz papīra,
LŪDZU, PADOMĀ PAR VIDI!” Sis
atģadinajums
ikdiena
liek
aizdomaties par to, vai tiesam ir nepieciesams informaciju drukat, tadejadi uznemums veicina
iztereta papīra apjoma samazinajumu un samazina ģaisa piesarnojumu, ko rada printeris. E-pasts ir
atģadinajums un aicinajums klientiem un sadarbības partneriem rupeties par apkartejo vidi un
domat zali.
Uznemuma aptauju izsutīsana, aizpildīsana un datu apkoposana notiek elektroniski.
Darbojas sistema, kas paredz papīru drukat abpuseji.
Tiek uzskaitīts pasutīta papīra daudzums.
GRIFS AG pirmkart izvelas papīru ar FSC zīmi, lai butu dross, ka mezs, no kura tas nak, tiek
apsaimniekots videi draudzīģi, sociali taisnīģi un ekonomiski izdevīģi.
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•

•
•

GRIFS AG klienti tiek mudinati pariet uz elektroniskajiem rekiniem. Pateicoties tam, ka 2021. ģada
99,73% (2020.ģada 99%) GRIFS AG klientu rekinu par pakalpojumu sanem elektroniska veida,
0,27% (2020.ģada 1%) klientu rekinu sanem papīra formata pa pastu, uznemums ietaupa papīru un
samazina pieģades procesa transporta radītos CO2 izmesus.

99,73%

0,27%

GRIFS AG klientu sanem

GRIFS AG klientu sanem

rekinu elektroniski

rekinu pa pastu

Esam parģajusi uz elektronisku informacijas apriti un datu saģlabasanu.
Daleji ir ieviesta CRM sistema – vienota datubaze, kura uzģlabata visa informacija par klientiem,
notikumiem un darbībam ar klientiem. Viens no tas plusiem ir mazaka papīra aprite.

PAPIRA, PLASTMASAS, STIKLA PARSTRADE8
Papīrs
GRIFS AG noteicis mērķi īstenot biroja atkritumu skirosanu un nodrosinot atkritumu dalīto nodosanu
atbilstosai parstradei vai utilizesanai.
Pie GRIFS AG klienta apsardzes iekartas nonak jau izpakotas. Pirms tam sīs iekartas tiek iznemtas no arejiem
iepakojumiem – papīra kastem. GRIFS AG radis risinajumu un jau vairakus ģadus skirojam iepakojumus.
Nosleģts sadarbības līģums ar SIA “Līģatnes papīrs” par GRIFS AG darbība radusos konfidencialo dokumentu
iznīcinasanu, makulaturas un iepakojuma kastes pienacīģu un drosu apsaimniekosanu. Tas ir veicinajis visu
darbinieku iesaistīsanos papīra nodosana otrreizejai parstradei. Uznemuma eka un teritorija
apsaimniekotajs SIA U42G nodrosina ar SIA “Clean R” atkritumu tvertnem, dalīto atkritumu konteineriem,
kas paredzeti papīram, plastmasai, stiklam.

8

ANO Ilģtspejīģas attīstības merkis 12.5.
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2021.ģada otrreizejai parstradei nodota 1070 kģ makulatura (2020.ģada 1050 kģ). 2021.ģada nodoto papīru
kģ skaits ir par 245 kģ lielaks neka iepirkto papīra kģ skaits.
Plastmasa
GRIFS AG noteicis mērķi mazinat plastmasas izmantosanu, paterejot dzeramo udeni un transporta vejstikla
skidrumu.
Transporta vējstikla šķidrums.
GRIFS AG transportam ieģadajas vejstikla skidrumu no SIA “CrossChem”. Kops 2019.ģada tas tiek pirkts lielos
tilpumos un uzģlabats noliktava, lai samazinatu plastmasas paterinu.

IepirktaisNodotā
vējstiklamakulatūra
šķirduma daudzums
(l)
(kg)
Vējstiklu
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2021.ģada kopejais vejstikla skidruma paterins 1260 (l) (2020.ģada 1054 (l)). Salīdzinajuma ar 2020.ģadu,
tas ir palielinajies par 206 (l). 2021.ģada pate rins uz vienu transportlīdzekli 25,71 (l), 2020.ģada 22,43 (l).
Salīdzinajuma ar 2020.ģadu, tas palielinajies par 3,28 (l).
Dzeramais ūdens.
GRIFS AG savus darbiniekus nodrosina ar avota udeni VENDEN. Vadoties pec Dabas resursu nodokla likuma
noteiktas klasifikacijas, VENDEN Mezavots atbilst auģstakas vertības pazemes udeniem, pec visiem
radītajiem – udens ar loti zemu cietību un dzelzs saturu. Udens pudeles un korki atbilst MK noteikumu Nr.808
prasībam, to apliecina akreditetas sertifikacijas iestades LATSERT sertifikats.

Avota ūdens VENDEN patēriņš (l)
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GRIFS AG udeni sanem uzpildītu 18,9l pudele, kuras tiek 100% atģrieztas atkartotai uzpildīsanai. 2021.ģada
GRIFS AG avota udena VENDEN paterins 8542,8 (l), (2020.ģada 9393,3 (l)). Atpakal nodoti 452 (2020.ģada
497) izlietotie bunduli.
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Potenciālā ietekme/ietekmes samazināšanas pasākums: 9
• GRIFS AG savus darbiniekus nodrosina ar avota udeni VENDEN. 2021.ģada atpakal nodoti 452
(2020.ģada 497) izlietotie bunduli.
• Viesiem un darbiniekiem lietosanai tiek nodrosinatas kruzes un stikla ģlazes.

•

GRIFS AG automasīnam ieģadajas SIA “CrossChem” vejstikla skidrumu. Kops 2019.ģada tas tiek
pirkts lielos tilpumos un uzģlabats noliktava, lai samazinatu izmaksas un plastmasas paterinu.
2021.ģada kopejais vejstikla skidruma paterins 1260 (l) (2020.ģada 1054 (l)). Salīdzinajuma ar
2020.ģadu, tas ir palielinajies par 206 (l). Ka arī ir noverojama paterina sezonalitate.

7.2.2. BATERIJU UN AKUMULATORU PATERINS
Iepirktās baterijas un akumulatori
GRIFS AG noteicis mērķi īstenot biroja atkritumu skirosanu un nodrosinot atkritumu dalīto nodosanu
atbilstosai parstradei vai utilizesanai.

Iepirktās baterijas (kg)
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2021. ģada GRIFS AG savu pakalpojumu nodrosinasanai ieģadajas 53,47 kģ (2020.ģada 53,08 kģ) dazada
veida baterijas, kas ir par 0,39 kģ vairak neka 2020. ģada.

Iepirktie akumulatori (t)
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2021. ģada GRIFS AG savu pakalpojumu nodrosinasanai ieģadajas 1,65 (t) (2020.ģada 1,79 (t)) akumulatoru,
kas ir par 0,14 (t) mazak neka 2020. ģada.

9
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BATERIJU, AKUMULATORU, ELEKTORONIKAS PARSTRADE10
Baterijas
GRIFS AG biroja tiek vaktas baterijas no dazada veida ierīcem (siģnalizacijas iekartam, bezvadu datorpelem,
lukturiem, mobilajiem telefoniem utt.). Apsardzes iekartu apkopes laika tas tiek nomainītas, un nolietotas
baterijas tiek uzģlabatas biroja, lai velak nodotu parstradei, sanemot apliecinajumu. Nodoto bateriju
savaksana ir paredzeta arī uznemumu darbinieku ieksejai lietosanai ar merki atvieģlot un padarīt
pieejamaku to utilizaciju, rosinat cilvekus vairak un aktīvak iesaistīties atkritumu skirosana.

Nodotās baterijas (kg)
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2021.ģada nodoti 60,32 kģ (2020.ģada 58,54 kģ) baterijas, tas ir par 1,78 kģ vairak neka 2020.ģada.
2021.ģada GRIFS AG nodoto bateriju skaits ir par 6,85 kģ vairak neka iepirkto bateriju skaits.
GRIFS AG biroja tiek vaktas nolietotas baterijas, piedaloties Officeday Latvia sadarbība ar AS “Latvijas Zalo
punktu” rīkotaja projekta „Iemet bateriju spainītī – padari Latviju tīraku!”. Savaktas baterijas noģada
parstradei arpus Latvijas Republikas teritorijas, jo Latvija nav bateriju parstrades uznemumu. Projekta
ietvaros kops 2011.ģada GRIFS AG nodoto bateriju kopejais daudzums – 511,54 kģ.
Akumulatori
GRIFS AG biroja tiek vakti izlietotie akumulatori no dazada veida ierīcem (siģnalizacijas sistemas). Apsardzes
iekartu apkopes laika tas tiek nomainītas, un velak tas tiek nodotas otrreizejai parstradei, sanemot
apliecinajumu, ka tie nesatur radioaktīvos atkritumus.

Bīstamo atkritumu utilizācija (t)
2019
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2020. ģada parstradei SIA “Sanekss metals” tika nodota 1 (t), tas ir par 0,08 (t) vairak neka 2019.ģada.
Nakama bīstamo atkritumu utilizacija paredzeta 2022.ģada.
GRIFS AG sadarbība ar SIA “T-Metals” veic elektronisko, datortehnikas un elektrisko atkritumu savaksanu,
parvadasanu, uzģlabasanu, skirosanu, utilizaciju un daleju parstradi. 2021.ģada nodotas 100 kģ dazada veida
ierīces (printeri/faksi/skaneri, sadzīves tehnikas/stacionarie telefoni, radio, skanas sistemas, tastaturas,
peles u.c. tehnika).

LATVIJAS ZALAIS PUNKTS APLIECINAJUMS
GRIFS AG biroja tiek vaktas izlietotas baterijas, kas tika sakts piedaloties Officeday Latvia sadarbība ar
Latvijas Zalo punktu rīkotaja projekta „Iemet bateriju spainītī – padari Latviju tīraku!”.
AS “Latvijas Zalais punkts” (LZP) apliecina, ka sadarbojas ar SIA “Officeday Latvia” izlietoto bateriju
savaksana, un pec LZP noradījuma, nodod LZP meitas uznemumam un sadarbības partnerim SIA “Eco Baltia
vide”, kurs baterijas noģada parstradei arpus Latvijas Republikas teritorijas, jo Latvija nav bateriju
parstrades uznemumu. Projekta ietvaros kops 2011.ģada GRIFS AG nodoto bateriju kopejais daudzums –
511,54 kģ.
2018.ģada GRIFS AG piedalījas Zala punkta, biroja precu tirģotaja «Of ceday Latvia» un «Fazer Latvija» kopīģi
rīkota bateriju vaksanas kampana. Astonos menesos vairak neka 100 uznemumu savaca 1104 kiloģramus
izlietoto bateriju. Visvairak savaca Ventspils novada pasvaldības un uznemuma «Grifs AG» darbinieki, ka arī
Balozu Kulturas centra deju kolektīvs.
Zurnals Vides Vestis /02/2018

7.2.3. TEKSTILA PATERINS
Iepirktais tekstils
GRIFS AG noteicis mērķi paģarinat apģerbu izmantosanas laiku – formas terpu valkat atkartoti. 11

Iepirktais formas tērpu skaits (gab)
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Darbinieki, pildot savus darba pienakumus, lieto formas terpu. 2021.ģada iepirktas 2236 (2020.ģada 1695)
formas terpa sastavdalas. Salīdzinajuma ar 2020.ģadu, tas ir par 541 pozīcijam vairak.
Formas terpa nesasanas noteikumi paredz, ka uzsakot darba tiesiskas attiecības GRIFS AG, darbiniekiem
sakuma (uz parbaudes laiku) var tikt izsnieģtas mazlietotas un kīmiski iztīrītas formas terpa sastavdalas.
Nodotais tekstils
GRIFS AG formas terpu kīmisko tīrīsanu
nodrosina SIA “Nereta”. 2021.ģada kīmiski
iztīrītas 1361 ģab. (2020.ģada 1139 ģab)
formas terpa sastavdalas, kas lauj tas lietot
atkartoti. 2021.ģada 60,87% (2020.ģada
67,20%) no iepirkta tekstila nodots
kīmiskaja tīrīsana.

Iepirktais/nodotais tekstils (gab)
Ķīmiskajā tīrītavā nodotais tekstils

2021
2020

Iepirktais tekstils

1361
1139

2236
1695

7.2.4. TRANSPORTA DEGVIELAS PATERINS
Iepirktā transporta degviela

GRIFS AG noteicis mērķi veikt dabai draudzīģu automasīnu iepirkumu - nodrosinat reģularu autoparka
radīto emisiju un deģvielas paterina monitorinģu GRIFS AG īpasuma esosajam autoparkam un veikt
pakapenisku autoparka nomainu uz hibrīdauto un elektroauto.
GRIFS AG tehniskas apsardzes pakalpojuma nodrosinasanai izmanto transportu. Tas lauj veikt uznemuma
pamatdarbību – mobilas ģrupas, tehniku un apsardzes operatīvo vadī taju darbu. GRIFS AG autoparka
2021.ģada atrodas 49 (2020.ģada 47, 2019.ģada 48) transporti. Kops 2021.ģada ieģadats 1 elektroauto.
Transporta deģviela pamata patereta transportam atrodoties stacionara stavoklī.
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Autoparka transporta skaits (gab)
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No 10,5 mobilas ģrupas 7 transportlīdzekla vadītajiem (darbiniekiem) dislokacijas vietas ir pieejamas un
tiek lietotas dislokacijas majas jeb telpas. Dislokacijas telpa nodrosinam lokalu elektroenerģijas padevi un
elektrisko sildītaju izmantosanu. Noverojama deģvielas paterina sezonalitate – ģan karstajos, ģan vesajos
menesos auto tiek darbinats, lai nodrosinatu samerīģu klimatu automasīnas salona. Transporta deģvielas
paterina īpatnejo enerģijas paterinu noteikt un salīdzinat nav lietderīģi, ta ka pamata deģviela tiek patereta
transportlīdzeklim atrodoties stacionara stavoklī.
Uznemuma automasīnas tiek lietotas 3–5 ģadus vai līdz 100–150 tukstosu kilometru nobraukumam.
Attiecīģi uznemuma autoparks ir salīdzinosi jauns un tas nodrosina pilnvertīģu visu automasīnu sistemu
darbību, ka rezultata tiek nodrosinata atbilstoso normu ieverosana.

Degvielas patēriņa dinamika gada griezumā (l)
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2021.ģada videjais deģvielas paterins 10128 (l) (2020.ģada 9931 (l)) menesī. Salīdzinajuma ar 2020.ģadu,
tas palielinajies par 197 (l). 2021.ģada deģvielas paterins uz vienu transportlīdzekli 206,69 (l), 2020.ģada
211,30 (l). Salīdzinajuma ar 2020.ģadu, tas samazinajies par 4,61 (l).
2021.ģada ģalveno transporta enerģijas paterinu veido dīzeldeģvielas paterins 75% (2020.ģada 86%,
2019.ģada 91%), benzīns ir tikai 25% (2020.ģada 14%, 2019.ģada 9%). Kops 2018.ģada uznemuma vairs
netiek patereta saskidrinata naftas ģaze.
Transporta radītās CO2 emisijas
GRIFS AG noteicis mērķi CO2 izmesu daudzuma samazinasanu, nolietotas masīnas nomainot pret auto ar
zemakiem CO2 izmesu daudzuma radītajiem.
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Veicot automasīnu iepirkumus, uzmanība tiek pieversta samazinatam CO 2 izmesu daudzumam. GRIFS AG
izmanto 96% (2020.ģada 83%, bet 2019.ģada 69%) masīnas, kas ir aprīkotas ar automatisko start/stop
funkciju. 2021. ģada uznemuma bija 49 (2020.ģada 47, 2019.ģada 48) sadas automasīnas. Arī turpmak jaunu
automasīnu iepirkumos sis bus viens no svarīģakajiem nosacījumiem.

CO2 izmešu daudzums
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2021.ģada GRIFS AG izmantoto transporta CO2 apjoms videji uz vienu automobili bija 260,25 ģ/km
(2020.ģada 268,47ģ/km). Salīdzinajuma ar 2020.ģadu CO2 apjoms videji uz vienu automobili samazinajies
par 8,22ģ/km.
GRIFS AG darbiniekiem ieģadatas 69 ģab. sabiedriska transporta brauksanas kartes, 2020.ģada 80 ģab.,
2019.ģada 104 ģab. Pie GRIFS AG biroja darbiniekiem ir iespeja bezmaksas stavvieta, kameru redzamības
zona, novietot velosipedu, ka arī pirms darba uzsaksanas izmantot dusu.
Nodotie transporta atkritumi
GRIFS AG transportu nolietoto riepu utilizaciju nodrosina SIA "Pirelli Key Point" riepu centrs atbilstosi
vides aizsardzības prasībam. Automasīnu izlietotas ellas un filtru nomainu veic auto oficialais parstavis - SIA
“Autobrava”, SIA “Norde”, SIA “Forum Auto” u.c.

7.2.5. ATBILDIGA APSARDZES SISTEMU LIETOSANA
Lai veicinatu lietotu apsardzes sistemu iekartu atkartotu ieklausanu tirģu, GRIFS AG piedava piesleģties
uznemuma tīklam ar savam jau esosam iekartam vai tas nomajot.12 GRIFS AG saviem klientiem piedava
individuali pielaģotu apsardzes sistemas risinajumu. Apsardzes sistemas komplektam pec nepieciesamības
ir iespejams pievienot papildu iekartas, piemeram, kustību detektorus, dumu detektorus un citus butiskus
apsardzes sistemas elementus, kas snieģs papildu drosību. 2021.ģada 68,61% (2020.ģada 70,74%) klientu
piesledzas ar savam iekartam, 1,54% (2020.ģada 2,66%) iekartas nomaja un 29,85% (2020.ģada 26,60%)
klientu uzstadīja jaunas iekartas.

12

ANO Ilģtspejīģas attīstības merkis 12.5.
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7.2.6. ELEKTROENERGIJAS UN SILTUMENERGIJAS TAUPISANA
Lai varetu snieģt savus pakalpojumus, GRIFS AG izmanto elektroenerģiju un udeni, kas nodrosina uznemuma
pamatdarbības īstenosanu biroja telpas.

ELEKTRĪBAS PATĒRIŅŠ
- 2,64%

• 72,35 MWh (2021.gads)
• 68,31 MWh (2020.gads)
• 70,16 MWh (2019.gads)

SILTUMS
- 31,07%

• 6089,34 eiro (2021.gads)
• 2239,90 eiro (2020.gads)
• 3249,55 eiro (2019.gads)

ŪDENS PATĒRIŅŠ
- 3,79%

• 331,17 m3 (2021.gads)
• 339,80 m3 (2020.gads)
• 353,19 m3 (2019.gads)

Potenciālā ietekme/ietekmes samazināšanas pasākums: 13
•
•

•
•
•
•
•

13

Pakapeniski tiek veikta apģaismojuma nomaina uz LED apģaismojumu.
Katram darbiniekam ikdiena tiek atģadinats par nepieciesamību izsleģt ģaismu, izejot no kabineta,
un par siltuma zudumiem, ko rada parmerīģa sildierīcu izmantosana. Visi darbinieki ir iepazīstinati
ar Latvenerģo izstradato proģrammu elektroenerģijas taupīsanai, ko var izmantot ne tikai darba, bet
arī majas: www.efektivi.lv.
Visi radiatori ir aprīkoti ar siltumenerģijas reģulesanas ierīcem.
Pie uznemuma biroja ģalvenas ieejas ir izveidots vejtveris, kam ir liela nozīme siltuma zudumu
samazinasana.
GRIFS AG biroja vietas, kur tas iespejams, tika ierīkota automatiska ģaismas iesleģsanas un
izsleģsanas sistema.
GRIFS AG koplietosanas telpas siltumenerģijas reģulesanas ierīces ir noģrieztas līdz normas robezai.
Lai parliecinatos par darba vietu apģaismojuma un mikroklimata atbilstību prasībam, darba
aizsardzības specialists veic indikatīvos merījumus apģaismojumam un mikroklimatam (ģaisa
temperaturai, ģaisa relatīvajam mitrumam, ģaisa kustības atrumam). Sie merījumi tiek veikti vietas,
kur darbs notiek ar datoru vai dokumentiem vai arī, kur tiek veikta videonoverosana. 2021. ģada
merījumi tika veikti 23 objektos (2020.ģada 19), skatīt sadala “Darba vide”.

ANO Ilģtspejīģas attīstības merkis 12.2.

67

7.2.7. VIDEI DRAUDZIGU PRODUKTU IEGADE
GRIFS AG veic videi draudzīģu produktu vai pakalpojumu ieģadi. Veicot iepirkumus, par pienakumu atbildīģa
darbinieka pienakums ir:
• izvertet iespeju ieģadaties videi draudzīģus resursus, produktus, materialus un izejvielas;
• janem vera, ka videi draudzīģu produktu ieģade ilģtermina nozīme vides saģlabasanu;
• pirms ieģadaties kadu produktu jaizverte, vai tiesam sis produkts ir nepieciesams, vai tas netere
parak daudz enerģijas, vai tas nepiesarno vidi un vai tas ir otrreiz parstradajams;
• jaizvelas preces ar mazako vai videi draudzīģako iepirkumu.
• veicot iepirkumu, nepieciesams nodrosinat “zala iepirkuma” pamatprincipu ieverosanu un
ieklausanu iepirkumu proceduras.

7.2.8. SADARBIBAS PARTNERU UN PIEGADATAJU VERTESANA
Ik ģadu GRIFS AG veic savu pieģadataju novertejumu attiecība uz vides saģlabasanu un videi draudzīģu
saimniekosanu, ka arī ludz no pieģadatajiem apliecinajumu, ka GRIFS AG izvelas tikai videi draudzīģas
preces.

7.2.9. KANCELEJAS PRECES
GRIFS AG administratīvo un atbalsta funkciju īstenosanai izmanto kancelejas preces, un uznemums ir
noteicis merki – veikt videi draudzīģus iepirkumus, pec iespejas vairak ieģadajoties videi draudzīģas
kancelejas preces.
GRIFS AG darbinieki rīko reģularas „tīrības dienas”, kad atbrīvojas no nevajadzīģiem papīra krajumiem un
uznemuma biroja vadītajai nodod uzkratas kancelejas preces, kuras vairs nav nepieciesamas.

7.2.10. BIROJA TELPU APZALUMOSANA
GRIFS AG biroja telpas ir
apzalumotas. Visos kabinetos ir
izvietoti telpauģi, kas uzlabo
ģaisa kvalitati, tapat tiek audzeti
jauni auģi, kas ir GRIFS AG ka
zali
domajosa
uznemuma
vizītkarte.
Uznemums
nodrosina videji 3 telpauģus uz
vienu cilveku.
Ir pieradīts, ka uz katriem 3 cilvekiem ir nepieciesams vismaz 1 telpauģs, tomer jo vairak, jo labak. Telpauģi
darbojas ka specīģs ģaisa filtrs, kas uzsuc līdz pat 87% ģaisa esoso toksīnu. Gaisa kondicionieri sausina ģaisu,
tacu telpauģi paauģstina mitruma līmeni par 20%, atģriezot to normas robezas. Telpas, kur ir telpauģi,
cilvekiem koncentresanas spejas pieauģ līdz 70% un kreativitate palielinas pat par 15%.

68

